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ةّيميظنتميسارم

ةـيلخادلا رـيزو تايــحالص ددــحي ،81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤم133-81 مقر يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................ةينارمعلا ةـئيهتلاو ةـيلحملا تاعاـمجلاو

ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحي ،812 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم233-81 مقر يذيفنت  موسرم
........................................اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو اهب قاحتلالا طورشو ةيندملا ةيامحلل ةيجراخلا حلاصملل

مـقر يذيفنتلا موـسرـملا لدـعي ،81٠2 ةنس ربمسيد22 قــفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤم333-81 مقر يذـيفنت موسرم
تايفـيكو ةـيئاضقلا سـلاـجملا صاـصتخا ددــحي يذـلا8991 ةــنس ريارـبف61 قـفاوملا81٤1 ماـع لاوـش91 يـف خرؤملا89-36
.......يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو7991 ةـنس سرام91 قفاوملا71٤1 ماع ةدعقلا يذ11 يف خرؤملا11-79 مقر رمألا قـيـــبطت

ديربلا تازيهجت ةمئاق ددحي ،81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم٤33-81 مقر يذيفنت  موسرم
.............................................................................................................اهبةقلعتملافيراصملا عفدطورشوةقداصمللةعضاخلا

قيبطت تايفيكو طورش دّدحي ،81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم٥33-81 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................ةلغتسملا ريغ ةيعانصلا ةهجولاتاذ ةأيهملا يضارألا عطق ىلع مسرلا

ةّيدرف ميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائرب

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

مولعلاو قوقحلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................طاوغألا ةعماجب ةيسايسلا

تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................اقباس –رامثتسالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةعانصلا ةرازوب صيخلتلاو

ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
...................................................................................................................................................................................مجانملاو

ةينطولا ةلاكولل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................اقباس – ةيمجنملا تاكلتمملل

يف مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو

.......ةيئاملا دراوملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم

عمجملا سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر51 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

عمجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر51 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا
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...مجانملاو ةعانصلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم

ةريدملا ةنجللاب اوضع ةريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكول

..........ةيئاملا دراوملا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

اهباّتكو تيوصتلا بتاكم ءاضعأ نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خرؤم رارق
.........................................................................................................................نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصنديدجتل

ةيلاملا ةرازو

ةيلوؤسملا تاذو ديحولا صخشلا تاذ ةسسؤملا دامتعا نمضتي ،81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق
.......................................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب،"SECNARUSSA ECNASIA" "سنوريسأ سنازيأ" ةدودحملا

ةيلوؤسملا تاذو ديحولا صخشلا تاذ ةسسؤملا دامتعا نمضتي ،81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق
..........................................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب،"ECNARUSSA REUGNAL" "سنوريسأ رــقنل" ةدودحملا

....................................................نيمأتلل راسمس دامتعا نمضتي ،81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق

....................................................نيمأتلل راسمس دامتعا بحس نمضتي ،81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق

ةنس ربمفون٤1 قفاوملا93٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق
اهتفصب،"ECNARUSSA ERUELLIEM" ”سنوريسأ رويم" ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا دامتعا نمضتملاو71٠2

............................................................................................................................................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش

قفاوملا83٤1 ماع لاوش92 يف خرؤـــملا رارـــقلا لدـــعي ،81٠2 ةـــنس وــــيلوي61 قــفاوملا93٤1 ماــع ةدــــعقلا يذ3 يف خّرؤــم رارـــق
..............................................................نيمأتللينطولا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا71٠2 ةنس ويلوي32

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،81٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا٠٤٤1 ماع لّوألا عيبر٤1 يف خرؤم رارق
..................................................................................................................ناسملت ةيالو ،”يديهم نب ىسرم“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا
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ةّيميظنتميسارم
،دالبلا يف ةماعلا ةيعضولا–3

اهنم اميسالو ،ةينطولا ةحلصملا تاذ تايلمعلا–٤
،ايلاجعتسا اعباط يستكت يتلا

،ةمظنملا ةطشنألا–٥

،ةيلحملا تارارقلا ةباقرو ةيزكرماللا لامعألا–6

،ةيلحملا ةيمنتلا–7

،يميلقإلاو يرادإلا ميظنتلا–8

،ةيلحملا ةماكحلا–9

،ةينارمعلا ةئيهتلا–٠1

،ةيلحملا ةيلاملا–11

نواــــــــــعتلاو ةــــــــيميلقإلا تاـــــــعامجلا نيـــــب نواـــــــــعتلا–21
،يزــــــكرماللا

،ةيندملا ةيامحلا–31

.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا–٤1

ةــيلحملا تاـعامجلاو ةــيلخادلا رـيزو فـلكي:٣ ةّداملا
ةدـنسملا تايحالـصلاب ساـسملا نود ،ةـينارـمعلا ةـئيهتلاو
ةياقولا لامعأ روصتب ،ينطولا عافدلاب فلكملا ريزولا ىـلإ

ماظنلاو ميلقإلا نمأ نمض لخدت يتلا ةباقرلاو ةحفاكملاو
.اهقيسنتو اهمييقتو اهرييستو ماعلا

نمأ لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ديدحت يف كراشيو
يف ماعلا قيسنتلاب موقيو ،اهمييقتو اهذيفنت يفو ميلقإلا

.ميلقإلاب يلخادلا نمألا لاجم

تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا رـــيزو روـــطـــي ،ةــــفصلا هذــــهــــبو
رـيـبدــت يأ ،صوصخلا ىلع ،ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةــيــلحملا

دالبلل ةداضملا لامعألاو عماطملا لاطبإو فشك ىلإ يمري
.اهثارتو اهتاردقو اهتاسسؤمو اهناكسو

رــــيــــبادــــتــــلاــــب ساسملا نود ،كلذ ىلع ةداــــيز ،روــــطـــــيو
ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهي لمع يأ ،ىرخألا تاعاطقلل ةعباتلا
.اهتيامحو ةيجيتارتسالا ةيندملا عقاوملا

،نييــــــــــموـمعلا نـــــــــــمألاو ماــــــــظنلا لاــــــجم يـــــــــف:٤ ةّداملا
ةـــــئيهتلاو ةــــــــيلحملا تاــــــــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــــيزو فــــــــــلكي
: يتأي امب ةينارمعلا

،تاميظنتلاو نيناوقلا مارتحا ىلع رهسلا–

،كالمألاو صاخشألا ةيامح يلوت –

ةفاظنلاو ماعلا ماظنلاو ةنينأمطلاو ةنيكسلا نامض –
،ةيمومعلا

يناثلا عيبر٤1 يفخرؤم1٣٣-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ددــــــحي ،٨10٢ ةــــنس رــــبمسيد٢٢ قــــفاوملا0٤٤1 ماــــع

ةـيــلحملا تاـــعاـمجلاو ةـيـــلـــخادـــلا رـيزو تاـــيــحالص
.ةينارمعلا ةـئيهتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لوألا رـيزولا ّنإ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

)٤و1(99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا (3٤1و

يف خّرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
71٠2 ةــــــــــنس تشغ٥1 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
71٠2 ةـــــنس تــــــشغ71 قــــــفاوملا83٤1 ماـــــع ةدــــــــــعقلا يذ٥2
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا7٤2-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤991 ةنس تشغ٠1 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

 :  يتأي ام مسري

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ّدعي : ىلوألا ةّداملا
ةــــماعلا ةــــسايسلا راــــطإ يـــف حرـــــتقيو ةــــينارمعلا ةـــــئيهتلاو
يف ةـيـنـطوـلا ةساـيسلا رصاـنـع ،اـهـلـمـع جماـنرـبو ةـموــكــحــلــل
اقفو اهقيبطت ةبقارمو ةعباتم ىلوتيو ،هتايحالص ناديم
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل

يفو لوألا رـــــيزوــــــلا ىلع هــــــلاــــــمــــــعأ جئاــــــتــــــن ضرــــــعــــــيو
لاــــكشألا بسح ،ءارزوــــلا سلــــجــــمو ةــــموــــكحلا تاــــعاــــمــــتـــــجا

.ةررقملا لاجآلاو تايفيكلاو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو سرامي:٢ ةّداملا
: ةيتآلا نيدايملا يف هتايحالص ةينارمعلا ةئيهتلاو

،نييمومعلا نمألاو ماظنلا–1

: ةماعلا تايرحلا–2

،مهلقنتو كالمألاو صاخشألا ةلاح– أ

،ةيسايسلا بازحألاو ةيوعمجلا ةايحلا– ب

،تاباختنالا – ج

.ةيمومعلا تاعامتجالاو تارهاظتلا– د
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تاـيـلـمـعــلا مــيــظــنــت دــعاوــق حارــتــقاو دــيدحتو ةسارد –
تاـعاـطـقـلا عـم قـيسنـتـلاـب ،رـهسلاو اـهـطورشو ةــيــباــخــتــنالا

 ،اهريس نسح ىلع ،ةينعملا تائيهلاو

،اهنالعإو اهليلحتو عارتقالا تايلمع جئاتن لالغتسا –

نسو اهتعجارمو ةيباختنالا مئاوقلا دادعإ ىلع رهسلا –
.اهب ةطبترملا دعاوقلا

،ةيمومعلا تاعامتجالاو تارهاظتلا لاجم يف:٨ ةّداملا
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو فلكي

: يتأي امب

طورشب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا حارتقاو دادعإ –
ةــعــباــتــمو ةــيــموــمــعــلا تاــعاــمــتــجالاو تارــهاــظــتــلا مــيــظـــنـــت
،امهقيبطت

.اهريس نسحو تارهاظتلا  نمأ ىلع رهسلا –

،دالـبلل ةـماعلا ةـيعضولا مـييقت لاجم يــف:٩ ةّداملا
ةـــئيـــهـــتــــلاو ةــــيــــلحملا تاـعاــــمجلاو ةــيــــلــــخادــــلا رـيزو فـلــــكــــي
:يتأي امب ةينارمعلا

ةيعضولا روطتب ةقلعتملا تامولعملل يزكرملا عمجلا –
،اهعيزوتو اهليلحتو دالبلل ةماعلا

ريبدت يأ ةينعملا تاعاطقلا عم حارتقاو ةردابملا –
.دالبلل ةماعلا ةيعضولا ىلع اباجيإ رثؤي نأ هنأش نم

،ةينطولا ةحلصملا تاذ تايلمعلا لاجم يف :01 ةّداملا
رــيزو فــلــكــي ،اــيــلاــجــعــتسا اـــعـــباـــط يستـــكـــت يتـــلا اـــمـــيسالو
: يتأي امب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ىربكلا رطاخملا لاجم يف ثحبلا ريوطتو ةيقرت–
تامولعملا لالغتساو عمجو ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب
،ةلصلا تاذ

تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،لمع يأ وأ ريبدت يأ ذاختا–
نم ةدجنلاو ةناعإلاو ةدعاسملاو ةياقولا لاجم يف ةينعملا

،ثراوكلاو حئاوجلاو تابكنلا هجاوي نأ هنأش

ناكسلا ةدجن ميظنتب ةقلعتملا تاططخملا دادعإ –
.كالـمألاو

رـيزو فـلكي ،ةـمظنملا ةـطشنألا لاجم يـف:11 ةّداملا
وأ دادــعإب ،ةينارمعلا ةـئيهتلاو ةـيلحملا تاعامجلاو ةـيلخادلا
ةـمـظـنملا ةـطشنألاـب قـلــعــتملا مــيــظــنــتــلا دادــعإ يف ةــكراشملا

.هقيبطت عباتيو

تارارقلا ةباقرو ةيزكرماللا لامعألا لاجم يف:٢1 ةّداملا
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو فلكي ،ةيلحملا
: يتأي امب ةينارمعلا

،ماعلا اهطاشنو ةبختنملا سلاجملا ريس ةعباتم –

،نيبختنملا ةيعضو ةعباتم –

،ةينطولا تاسسؤملا ةيامح نامض –

،دودحلا ربع رورملا ةبقارم نامض –

،يمومعلا قيرطلا يف رورملا ةلوهس نامض –

ةسايسلا دادعإ يف ةينعملا تاعاطقلا عم ةمهاسملا –
.اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيرورملا ةمالسلاو ةياقولل ةينطولا

،مهلقنتو كالمألاو صاخشألا ةلاح لاجم يف :٥ ةّداملا
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو فلكي

: يتأي امب

ةـلاحلاـب نيقـلـعـتملا مـيـظـنـتـلاو عــيرشتــلاــب ةرداــبملا –
اـمـهـحارـتــقاو كالــمألاو صاــخشألا لــقــنــتو ةــيوــهــلاو ةــيــندملا

،امهقيبطت ىلع رهسلاو

تايقافتالاو ةماقإلا تايقافتا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم اهتعباتمو ةيلصنقلا

بناــجألا ةــماــقإ طورشب قــلــعــتملا مـــيـــظـــنـــتـــلا دادـــعإ–
تاــعاطقلا عـــم كلذ قـــــيبطت ةـــــعباتمو ،مـــــهنيطوتو مـــــهلقنتو
 ،ةينعملا

ةيعضوو ينطولا بارتلا ربع بناجألا طاشن ةعباتم –
،مهكالمأ

حلاصملا ريس نسحو ماجسناو ميظنت ىلع رهسلا –
،كالمألاو صاخشألا لقنتو ةلاحب ةفلكملا

ةيصخشلاو ةيندملا تايطعملا ةيامح ىلع رهسلا –
نمض لخدت يتلا تامدخلا لالخ اهعمج مت يتلا نينطاوملل

،هتايحالص

ةثيدحلا تايجولونكتلا لاخدإو ميمعت ىلع رهسلا–
لــخدــت يتــلا ةــنــّمؤملا قــئاـــثوـــلاو تادـــنسلا رادصإو دادـــعإ يف
.اهجاتنإ نامضو ،هتايحالص نمض

،ةيسايسلا بازحألاو ةيوعمجلا ةايحلا لاجم يف:6 ةّداملا
ةــينارمعلا ةـــئيهتلاو ةـــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــــيلخادلا رــــيزو فــــــلكي

: يـــــتأي اـــــــمب

ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب ةردابملا–
،اهذيفنتو ةيسايسلا بازحألاو تايعمجلاب

بازحألاو تايعمجلا سيسأت تابلط تافلم ةسارد –
،ةيسايسلا

ةـيساــيسلا بازــحألاو تاــيــعــمجلا ةــيــعضو ةــعــباــتــم –
،ةيوعمجلا ةكرحلا روطت اذكو اهمييقتو

ةـــكرحلا ةـــيــــقرــــت هــــنأش نــــم رــــيــــبدــــت يأب ةرداــــبملا –
. اهزيزعتو اهطيشنتو ةيوعمجلا

ةيلخادلا ريزو فلكي ،تاباختنالا لاجم يف:٧ ةّداملا
:يتأي امب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

نيـــــــــقلعتملا مــــــيظنتلاو عـــــــــيرشتلا ذـــــــــيفنتو حارــــــتقا –
،ةيباختنالا تايلمعلاو نيبختنملاب
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ةيميلقإلا تاعامجلا نيب ةكارشلا عيجشتو ةيقرت –
.اهذيفنت ةعباتمو ماعلا حلاصلا تاذ ةيوعمجلا ةكرحلاو

ريزو فلكي ،ةينارمعلا ةئيهتلا لاجم يف :61 ةّداملا
: يتأي امب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

اهحارتقاو ميلقإلا ةئيهتل ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ –
،اهذيفنتو

نيـــمثتلا ،ةــــينعملا تاــــعاطقلا عــــم قـــــيسنتو هـــــيجوت –
اذكو ،ةينطولا تاقاطلاو ةيساسألا لكايهلا عيمجل لثمألا

: ةمادتسملا اهتيمنتو ةشهلاو ةساسحلا تاءاضفلا ةيقرت
قــــــطانملاو بوـــــنجلاو اــــــيلعلا باـــــضهلاو لاــــــبجلاو لــــــــــحاسلا
،ةيدودحلا

داــــــمتعاو رواــــــشتلا رــــــطأ وأ راـــــطإ ةـــــيقرتو مــــــيظنت –
ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا ةئيهت فادهأو هيجوتلا تاراـيتخا

،ةيوهجلاو ةيعاطقلا تايوتسملا ىلع

ةيميلقإلا ةئيهتلا تاودأ ذيفنتو دادعإ ةعباتمو طيشنت –
،اهتعجارمو اهمييقت نامضو

ةـــــــقلعتملا طورـــــشلا ،ةـــــــينعملا تاـــــــــعاطقلا عــــم دـــــــــيدحت –
تازيهجتلاو ىربكلا ةيساسألا لكايهلا عقاوم ديدحتو ريوطتب
يـــنارمعلا لــــكيهلا مــــيظنت ةداــــعإو ،ةدــــيدجلا ندــــملاو ةــــلكيهملا
،ينطولا

تاءارــــجإلاو لاــــمـــــعألاو تاساـــــيسلا يف ةـــــمـــــهاسملا –
ةساسحلا تاءاضفـلاو ةـيـفـيرـلا طاسوألا ةـيــقرــتــب ةــقــلــعــتملا

تاءاضف طامنأ عيمجل مئالملا نيمثتلاو ،ةصاخلا قطانملاو
 ،ينطولا بارتلا

لماكتملاو قسنملا ذيفنتلا طورش ريفوتو ريضحت –
،هنيمثتو ميلقإلا ةئيهتل ىربكلا لاغشألل

ةــيــقرــت ىلع ةدــعاسملاو عــيــجشتــلا رــيــبادــت حارــتـــقا –
فادــهأ قــيــقحت عــجشي امب يئاضفــلا هــهــيــجوــتو راـــمـــثـــتسالا
.ميلقإلا ةئيهتل ةينطولا ةسايسلا

ةيلخادلا ريزو فلكي ،ةيلحملا ةيلاملا لاجم يف :٧1 ةّداملا
:يتأي امب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

تاــــعامجلل يـــبساحملاو يــــتاينازيملا راـــطإلا دــــيدحت –
،ةيلحملا ةيمومعلا اهتاسسؤمو اهحلاصمو ةيميلقإلا

يف ةيلحملا تايلمعلا ىلع قبطت يتلا سيياقملا ديدحت –
تاعاطقلا عم لاصتالاب كلذو ،اهعاطتقاو تاداريإلاو تاقفنلا
،ةينعملا

ةيلحملا ةيلاملا ةعباتمو ةيلحملا تاينازيملا ةبقارم –
،اهليلحتو

هقيبطت ىلع رهسلاو ،يلحملا يلاملا نماضتلا ةيقرت –
،ةيميلقإلا تاعامجلا نيب لئاسولا دضاعت عيجشتو

اهذختت يتلا ةيرادإلا تارارقلا دادعإ طورش ديدحت –
،اهماجسنال يعسلاو اهذيفنت طورشو ةيلحملا تاطلسلا

يف مـيـظـنـتـلـل ةـيـلحملا تاــطــلسلا قــيــبــطــت ةــعــباــتــم –
،اهطاشن تالاجم

تاطاشنلاب ةطبترملا تاعزانملاو نوعطلا ةعباتم –
،اهتيوستو اهتسارد طورشو دعاوق ديدحتو ةيلحملا

نأ هنأش نم يميظنت وأ ينوناق ءارجإ يأ عيجشت –
.كلذ ىلإ دشريو ،ةيلحملا لكاشملل لولح داجيإ لهسي

ةيلخادلا ريزو فلكي ،ةيلحملا ةيمنتلا لاجم يف:٣1 ةّداملا
: يتأي امب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

اـــهتاططخم دادـــــعإ يف ةــــيميلقإلا تاــــعامجلا ةدــــعاسم –
،اهذيفنتو ةيومنتلا

ةـــــيلحملا ةـــــيمنتلاب قـــــلعتت ةــــسارد لــــــكب ةرداـــــبملا –
،ةزجنملا لامعألا مييقتو

اهل يتلا ةزكرمملا لاـــمعألا ذــــيفنتو قــــيسنتو دــــيدحت –
.ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع رثأ

،دالبلل يميلقإلاو يرادإلا ميظنتلا لاجم يف:٤1 ةّداملا
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو فلكي

: يتأي امب

ةـقـلـعـتملا دـعاوـقـلا قـيـبـطـت ةـعـباـتـمو حارـتـقاو دـيدحت –
يرادإلا اهميظنتو ةيلحملا ةيرادإلا لكايهلا تاصاصتخاب
،اهريسو

ةـقـلـعـتملا دـعاوـقـلا قـيـبـطـت ةـعـباـتـمو حارـتـقاو دـيدحت –
 ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ةــــــــيميلقإلا دودـــــــــحلل لـــــــــيدعت يأ حارـــــــتقاو ةـــــــــسارد –
،ةـــــيميلقإلا تاـــــعامجلل

يف ،ةــــينعملا تاــــــعاطقلا عـــــم قــــــيسنتلاب ،ةـــــــكراشملا –
ةيمومعلا قفارملا ةنرصعو ةينورتكلإ ةرادإ ءانبو ريوطت
،ةيلحملا

دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةكراشملا –
ريوطتو ةيلحملا ةيمومعلا قفارملل ديجلا رييستلا ريياعم
.يمومعلا قفرملا تامدخ لاجم يف ءادألاو راكتبالا

ريزو فــــلكي ،ةـــــيلحملا ةـــــماكحلا لاـــــجم يف:٥1 ةّداملا
: يتأي امب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةماكحلا ةيوقت هنأش نم ريبدت يأ حارتقاو ديدحت –
ةيلمع يف نييلحملا نيلعافلا جاردإب يلحملا ديعصلا ىلع
،ةيومنتلا تايولوألا رايتخاو رارقلا ذاختا

،ةديشرلا ةماكحلا ئدابم  مارتحا ىلع رهسلا–

رــيــيست يف نينــطاوملا ةــكراشم عــيـــجشتو ةـــيـــقرـــت –
 ،ةيميلقإلا تاعامجلل ةيمومعلا نوؤشلا
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ةرازوــل ةــيزـــكرملا ةرادإلل ةـــيـــلحملا تاـــكـــبشلا عضو –
،اهلاصتا نامضو ةيميلقإلا تاعامجلاو ةيلخادلا

تاكبشلا لالغتسا دعاوق قيبطتو ديدحت ىلع رهسلا –
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل تازيهجتلاو ةينقتلا تآشنملاو
،اهرييستو اهتنايصو ةينطولا

رهسلاو حلاصملا لمعل ةمزاللا تاجايتحالا مييقت –
ةينعملا لكايهلاو حلاصملا عم ةددحملا لئاسولا عيزوت ىلع
،اهلامعتساو اهعضوو

لاجم يف ةديدجلا تايجولونكتلا جاردإ ىلع رهسلا –
.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

فــلكي ،مــــــيظنتلاو تاــــــساردلا لاـــــجم يــــــــــف:1٢ ةّداملا
ةـــــينارمعلا ةـــــئيهتلاو ةـــــيلحملا تاــــعامجلاو ةــــيلخادلا رـــــيزو
: يتأي امب

،هماهمب ةطبترملا تاساردلا عيمجب مايقلا–

يتـلا ةـيـمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا صوصنــلا ةسارد–
،اهحارتقاو اهدادعإو هصاصتخا ناديم يف لخدت

اهب ردابت يتلا ريبادتلاو صوصنلا يف هيأرب ءالدإلا –
.ىرخألا تاعاطقلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمي:٢٢ ةّداملا
ةيوهجلاو ةيلودلا تامظنملا يف رئازجلا ةينارمعلا ةئيهتلاو
راطإ يف رهسيو ،عاطقلا تاطاشنب اهتاطاشن طبترت يتلا

يتلا ةيلودلا تايقافتالاو تامازتلالا مارتحا ىلع ،هتايحالص
.اهيف افرط رئازجلا نوكت

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو رهسي :٣٢ ةّداملا
ةــيزــكرملا لــكاــيــهــلا رــيس نسح ىلع ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهـــتـــلاو
.يرازولا هعاطقل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحملاو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو روطي :٤٢ ةّداملا
مجسنملاو لاعفلا ءادألا نمضي ىتح ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ةيرشبلا لئاسولا ددحيو ميظنت ةيجيتارتسا ،هتايحالصل
.كلذ ةمزاللا ةيداملاو ةيلاملاو ةيلكيهلاو

مـــــــقر يذـــــــيفنتلا موـــــــسرملا ماــــــــكحأ ىــــــــــغلت:٥٢ ةّداملا
تشغ٠1 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر2 يف خرؤملا٤9-7٤2

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا٤991 ةنس
 .ةيلحملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذــــه رــــشني :6٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع يـناثلا عـــــيبر٤1 يف رــــــئازجلاب رّرـــــح
.81٠2 ةنس ربمسيد22

ىيحيوأ دمحأ

يأ ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،حارـتقاو ةـسارد –
ةــــــيلحملا ةـــــيلاملا دراوــــــملا يـــــّمني نأ هــــــنأش نــــــم رــــــيبدت
ليومت تاجاح عم مءالتي امب ةـيلحملا ةـيابجلا روـطت فـيكيو
،ةيميلقإلا تاعامجلا

ةعباتمو ةيلحملا تاكلتمملا رييست سيياقم دادعإ –
،اهقيبطت

مـعدو ةـيـمـيـلـقإلا تاـعاـمـجـلــل يداصتــقالا رودــلا ةــيــقرــت –
 .ةيلحملا ةيمومعلا تاسسؤملل ةيداصتقالا تاطاشنلا ريوطتو

ةيميلقإلا تاعامجلا نيب نواعتلا لاجم يف:٨1 ةّداملا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو فلكي ،يزكرماللا نواعتلاو
: يتأي امب ةينارمعلا ةئيهتلاو

تاعامجلا نيب لاكشألا ةددعتملا تالدابملا ةيقرت –
،اهعيجشتو ينطولا ديعصلا ىلع ةيميلقإلا

تاــعاــمجلاو ةــيــمـــيـــلـــقإلا تاـــعاـــمجلا نواـــعـــت لـــيـــهست –
تاعاطقلا عم قيسنتلاب كلذو ،اهتعباتمو ةيبنجألا ةيزكرماللا
.ةينعملا

رـيزو فـــــلكي ،ةـــــيندملا ةـــــيامحلا لاــــــجم يف:٩1 ةّداملا
: يتأي امب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

راــطخأ نــــم كالــــمألاو صاــــخشألا ةــــيامح ىلع رـــــهسلا –
ناسنإلا اهيف ببستي يتلا ثراوكلا وأ تابكنلا وأ ثداوحلا
،ةعيبطلا وأ

ينطولا ديعصلا ىلع ةيندملا ةيامحلا ريبادت ةسارد –
،اهتبقارمو اهطيشنتو

ثراوـــــــكلا راــــــطخأ نـــــم ةـــــياقولا تاـــــططخم طــــــيشنت –
،اهتبقارمو

يف ةدـــجنلاو تالـــــخدتلا مــــيظنت تاــــططخم قيــــسنت –
 ،ثراوك عوقو ةلاح

ةيامحلا حلاصم هب موقت يذلا يناديملا لمعلا قيسنت –
،هتبقارمو ةيندملا

،ةئيبلا ةيامح يف ةينعملا تائيهلا عم ةكراشملا –

.يندملا عافدلا جمارب ذيفنت يف ةكراشملا–

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف :0٢ ةّداملا
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو فلكي ،ةينطولا
: يتأي امب ةينارمعلا

ةرازول ةيزكرملا لكايهلا نيب ةمولعملا لقن نامض –
يفو ةمئاد ةفصب  ةيميلقإلا تاعامجلا نيبو اهنيبو ةيلخادلا

تاكبش لالخ نم ،ينطولا بارتلا لماك ربعو فورظلا لك
،ةيعانصلا رامقألاو ةيئابرهك -ويدارلاو ةيكلسلا تالصاوملا

ةيكلسلا تالصاوملا لئاسوو تاكبش زاجنإو ةسارد –
ةرازول ةيلحملاو ةيزكرملا حلاصملا لمعل ةمزاللا ةيكلساللاو
اــهــلالــغــتسا ىلوــتــيو ،ةــيــنــعملا حــلاصملا عــم كلذو ،ةــيــلـــخادـــلا

،اهنمأو اهريوطتو
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لوألا لصفلا
ايلعلا بصانملا ةمئاق

حــــــلاصملل اــــــيلعلا بــــــصانملا ةـــــمئاق ددــــــحت:٢ ةداملا
: يتأي امك ةيندملا ةيامحلل ةيجراخلا

،ةحلصم سيئر  –

.بتكم سيئر  –

يناثلا لصفلا

نييعتلا طورش

: حلاصملا ءاسؤر نّيعي:٣ ةداملا

: نيب نم ،ةينقتلا حلاصملا ناونعب– أ

ىلإ ،لقألا ىلع ،نوـــمتني نـــيذلا نيــمّسرملا نيـــفظوملا –
)3( ثالث نوتبثي نيذلا ةيندملا ةيامحلل لوأ مزالم ةبتر

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس

ىلإ ،لقألا ىلع ،نوـــمتني نـــيذلا نيـــمّسرملا نيــفظوملا –
)٥( سمــخ نوــتــبــثــي نــيذــلا ةــيــندملا ةــياــمــحــلــل مزالــم ةـــبـــتر

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

: نيب نم ،ةيرادإلا حلاصملا ناونعب– ب

ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمّسرملا نيفظوملا–
وأ ةيندملا ةيامحلل لوأ مزالم وأ يسيئر فرصتم ةبتر
نــــم تاوـــــنس )3( ثالــث نوــتــبــثــي نــيذــلا ،اــهــل ةــلداــعــم ةــبـــتر
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمّسرملا نيفظوملا –
ةلداعم ةبتر وأ ةيندملا ةيامحلل مزالم وأ فرصتم ةبتر
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،اهل
.ةفصلا هذهب

: بتاكملا ءاسؤر نّيعي :٤ ةداملا

: نيب نم ،ةينقتلا حلاصملا ناونعب– أ

ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمّسرملا نيفظوملا –
،ةيندملا ةيامحلل لوأ مزالم ةبتر

ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمّسرملا نيفظوملا–
)3( ثالــث نوــتــبــثــي نــيذــلا ةــيــندملا ةـــياـــمـــحـــلـــل مزالـــم ةـــبـــتر

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

: نيب نم ،ةيرادإلا حلاصملا ناونعب– ب

ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمّسرملا نيفظوملا –
وأ ةيندملا ةيامحلل لوأ مزالم وأ يسيئر فرصتم ةبتر
 ،اهل ةلداعم ةبتر

ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمّسرملا نيفظوملا –
ةلداعم ةبتر وأ ةيندملا ةيامحلل مزالم وأ فرصتم ةبتر
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،اهل
.ةفصلا

ماع يناثلا عيبر٤1 يفخّرؤم٢٣٣-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ةـمـئاــق ددــحــي ،٨1٢ ةــنس رـــبـــمسيد٢٢ قــــفاوملا0٤٤1
ةيندملا ةيامحلل ةيجراخلا حلاصملل ايلعلا بصانملا

ةـــيـــلالدـــتسالا ةداـــيزـــلا اذـــكو اـــهـــب قاـــحــــتــــلالا طورشو
.اهب ةطبترملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج91 يف خّرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

خّرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف

يلغاشل ةـــيـــلالدـــتسالا ةداـــيزـــلا حـــنـــم تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي يذــــلا
،ةــــــــيموـــمعلا تارادإلاو تاــــــــسسؤــــملا يف اـــــــــيلعلا بـــــــــصانملا

،هنم٥ ةداملا اميس ال

خرؤــملا2٤2–71 مــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
71٠2 ةــــنس تــــشغ٥1 قــــفاوملا83٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2991ةنس رياربف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش8
،اــــــهلمعو ةـــــــيندملا ةــــــيامحلل ةـــــــيجراخلا حــــــلاصملا مـــــيظنتب
،هنم3و2 ناتداملا اميس ال

خرؤملا٤31–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤991 ةنس وينوي٥ قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥2 يف

ةيجراخلا حلاصملا يف ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحي يذلا
،اهفينصتو اهب قاحتلالا طورشو ةيندملا ةيامحلل

خرؤملا6٠1–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيندملا ةيامحلاب ةصاخلا كالسألل

خرؤملا7٠1–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف

نيمدــــخــــتسملا ىلع ةــــقــــبــــطملا ةصاخلا ماــــكــــحألا نــــمضتملاو
،ةيندملا ةيامحلل نيهيبشلا

: يتأي ام مسري
ةمئاق ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا

طورشو ةيندملا ةيامحلل ةيجراخلا حلاصملل ايلعلا بصانملا
.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو اهب قاحتلالا
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نابصنملا
نايلاعلا

ةحلصم سيئر

بتكم سيئر

8

7

٥91

٥٤1

ةيلالدتسالا ةدايزلا

يلالدتسالا مقرلاىوتسملا

ثلاثلا لصفلا
ةيلالدتسالا ةدايزلا

ةـــــطبترملا ةـــــيلالدتسالا ةداـــــيزلا ددـــــــــحت :٥ ةداملا
،هالــــعأ2 ةداــــملا يف نــــيروـــــكذملا نييــــلاعلا نيـــــــبصنملاب
: يتآلا لودجلل اقفو

عبارلا لصفلا
نييعتلا تاءارجإ

سيئر ،نييلاعلا نيبصنملا يف نييعتلا متي:6 ةداملا
اذــــه يف اــــمــــهــــيــــلــــع صوصنملا ،بتـــــكـــــم سيـــــئرو ةـــــحـــــلصم
ةـــيـــلـــخادـــلاــــب فــــلــــكملا رــــيزوــــلا نــــم رارــــق بجومب ،موسرملا

.ةيلحـملا تاعامجلاو

سماخلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةينوناق ةفصب نوّنيعملا نوفظوملا دـيفتسي :٧ ةداملا
اذــــه بجومب اــــمــــهــــيــــلــــع صوصنملا نييـــــلاـــــعـــــلا نيبصنملا يف

نم ،ةديدجلا نييعتلا طورش نوفوتسي ال نيذلا ،موسرملا
ةياغ ىلإ ،موسرملا اذه بجومب ةددحـملا ةيلالدتسالا ةدايزلا
 .لوغشملا يلاعلا بصنملا نم مهماهم ءاهنإ

يتلا ةطلسلل ةيريدقتلا ةطلسلا ةاعارم عم:٨ ةداملا
ةــفصب نوــنيعملا نوــــفظوملا ظفـــتحي ،نييـــعتلا ةـــيحالص اــهل
اــمــهــيــلــع صوصنملا نييــلاــعــلا نيبصنملا دــحأ يف ةــيــنوــناـــق

ةبتر ىلإ مهتيقرت ةلاح يف مهبصانمب ،موسرملا اذه بجومب
.ىلعأ

٤31–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت :٩ ةداملا
ةنس وينوي٥ قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥2 يف خرؤملا

حـــــــلاصملا يف اــــــيلعلا بــــصانملا ةــــــمئاق ددـــــــحي يذــــــــلا٤991
اــــهــــب قاــــحــــتــــلالا طورشو ةــــيــــندملا ةــــياــــمــــحـــــلـــــل ةـــــيـــــجراخلا

.اهفينصتو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:01 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع يـناثلا عــــيبر٤1 يف رــــــئازجلاب ررــــــح
.81٠2 ةنس ربمسيد22

ىيحيوأ دمحأ

يناثلا عيبر٤1 يفخرؤم٣٣٣-٨1 مقر يذـيفنت موسرم
لدـــعي ،٨10٢ ةــــنس رــــبمسيد٢٢ قــــفاوملا0٤٤1 ماـــع
٩1 يــــفخرؤــــــملا٣6-٨٩ مــــــقر يذـــــــيفنتلا موــــــــسرـملا

يذـلا٨٩٩1 ةــنس ريارـبف61 قـفاوملا٨1٤1 ماـع لاوـش
تاــــيفـيكو ةـــــيئاضقلا ســـــلاـجملا صاـــــصتخا ددــــــحي
ةدعقلا يذ11 يفخرؤملا11-٧٩ مقر رمألا قـيـــبطت
نمضتملاو٧٩٩1 ةـنس سرام٩1 قفاوملا٧1٤1 ماع
.يئاضقلا ميسقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا رـيزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا رـيزو  رـيرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٠1 يف خرؤملا11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
٥٠٠2 ةـــــنس وــــــيلوي71 قــــــفاوملا62٤1 ماــــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ةدعقلا يذ11يــف خرؤملا11-79مـقر رمألا ىضتقمبو –
ميسقتلا نمضتملاو7991 ةنس سرام91 قفاوملا71٤1 ماع
    ،يئاضقلا

رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا92٤1 ماع
 ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خرؤملا36-89 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـلا8991 ةــنس ريارـبف61 قـفاوملا81٤1 ماـع لاوـش91
قـيـــبــطــت تاــيــفـيــكو ةـيــئاضقـــلا سـلاـجملا صاـصتـــخا ددــحـــي
قفاوملا71٤1 ماع ةدعقلا يذ11 يف خرؤملا11-79 مقر رمألا

لّدعملا ،يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو7991 ةـنس سرام91
،مّمتملاو

: يـتأي ام  مسرـي

ماكحأ ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةداـملا
ماـع لاوـش91 يـف خرؤملا36-89 مـقر يذيفنتلا موسرملا

صاـصتخا ددــحي يذـلا8991 ةــنس ريارـبف61 قـفاوملا81٤1
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11-79 مــقر رــمألا قـيـــبــطـــت تاـــيـــفـيـــكو ةـيـــئاضقـــلا سـلاـجملا
ةـنس سرام91 قفاوملا71٤1 ماع ةدعقلا يذ11 يف خرؤملا

.يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو7991

صاصتخالل ةـــعبات ةـــــقارشلا ةـــــمكحم ىـــــقبت:٢ ةداملا
طورشلا رــفوـــت نيح ىلإ ةزاـــبـــيـــت ءاضق سلـــجمل يمـــيـــلـــقإلا
ءاضق سلجمل يميلقإلا صاصتخالاب اهقاحلال ةيرورضلا
.رئازجلا

نسح ابابو ةيراردلاو يلاواطساو ةدلارز تايدلب ىقبت
ىلإ ةقارشلا ةمكحمل يميلقإلا صاصتخالل ةعبات روشاعلاو
 .ةيراردلاو ةدلارز يتمكحم بيصنت نيح

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موـسرملا اذــــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع يــناثلا عــــيبر٤1 يف رـــــئازجلاب رّرــــــح
.81٠2 ةنس ربمسيد22

ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٤1 يفخّرؤم٤٣٣-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ددــــــحي ،٨10٢ ةنس ربمسيد٢٢ قفاوملا0٤٤1 ماع
ةـــــــقداصمللةــــــــــــــــــــــــــعضاخلا دـــــــــيربلا تازـــــيهجت ةـــــمئاق
.اهبةقلعتملافيراصملا عفدطورشو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع
اميس ال ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا
،هنم٤7 ةداملا

خرؤملا2٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2ةـــنس تــــشغ71 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ٥2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

تالاصتالاو دــيرــبـــلا طـــبض ةـــطـــلس ةراشتسا دـــعـــبو–
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم٤7 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–81 مقر

دـيرـبـلاـب ةـقـلـعـتملا ةــماــعــلا دــعاوــقــلا ددــحــي يذــلا81٠2 ةـــــنس
دــيدحت ىلإ موسرملا اذــه فدـــهـــي ،ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا تالاصتالاو
عــفد طورــشو ةــقداصملل ةــعضاخلا دــيربلا تازــيهجت ةــمئاق
.اهب ةقلعتملا فيراصملا

: ةيتآلا ديربلا تازيهجت ،ةقداصملل عضخت:٢ ةداملا

،صيلختلل ةصاخلا تالآلا  –

،ةيديربلا عباوطلا ةيحالص لاطبإل ةصاخلا تالآلا  –

،متخلا تاّدعم  –

،ةيلآلا زرفلا تالآ  –

،يديربلا عباطلل ةيلآلا تاعزوملا  –

،يديربلا زرفلا تاناخو زرفلا تالواط  –

ةيديربلا تالاوحلل ينمزلا يلآلا متخلاو غمدلا تالآ  –
،ديربلاو

،زرفلل ةينورتكلإلاو ةيكيناكيملا تاصنملا  –

،سراهفلاو قئاثولاو لئاسرلا طبرو لاخدإ تالآ  –

،ديربلا بتاكم يف ةبكرملا ةيديربلا قيدانصلا  –

يـــمومعلا قـــــيرطلا ىلع ةـــبكرملا لـــــئاسرلا قــــيدانص –
،ةدمعألا ىلع ةبكرملا وأ/و ناردجلا ىلعو

لـــخادب ةـــــعوضوملا ةـــــيديربلا قــــيدانصلا تاـــــعومجم –
.ديربلا بتاكم

دنع ،هالعأ ةروكذملا تازيهجتلا ةمئاق نييحت نكمي
.ديربلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا

ديربلا تازيهجت ىلع ةقداصملا بلط قفري:٣ ةداملا
طبض ةطلس ىوتسم ىلع عدوي ،ينقتو يرادإ ،)2( نيفلمب

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا

: نم يرادإلا فلملا نوكتي

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

.فلملا ةجلاعم فيراصم عفد تابثإ  –

: نم ينقتلا فلملا نوكتي

اذإ ةقداصملا بلط عوضوم زيهجتلل أشنملا ةداهش –
،دروتسم زيهجتب رمألا قلعت

روـــص ىلع اـــصوصخ يوــــتحت يـــتلا ةـــينقتلا قـــئاثولا –
،عّنصملا دلبلاو يلسلستلا مقرلاو عونلاو ةمالعلاو زيهجتلا

.انكمم كلذ ناك اذإ ،ينعملا زيهجتلا نم جذومن  –

ةــــــــياهن دــــــــنع بـــــــــلاطلا ىلإ جذوــــــمنلا داـــــــــــعي نأ بــــــجي
.تاراــــبتخالا
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هــــــنأش نــــــم زـــــيهجتلل لـــــيدعت لــــــك عـــــضخي :01 ةداملا
عّنصملا وأ لمعتسملا فرط نم ةينقتلا هصئاصخ ليدعت
ةدـــيدـــج ةـــقـــباـــطـــم ةداـــهش ىلع لوصحــــلــــل ءارــــجإلا سفــــن ىلإ
.ينعملا زيهجتلل

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عـــــيبر٤1 يف رــــــئازجلاب ررــــــح
.81٠2 ةنس ربمسيد22

ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٤1 يفخّرؤم٥٣٣-٨1 مقر يذيفنتموسرم
دّدحي ،٨10٢ ةنس ربمسيد٢٢ قفاوملا0٤٤1 ماع

عــــــطق ىلـــــع مـــــــــسرلاقـــــــيبطت تاـــــــــيفيكو طورـــــــــش
رــــــــيغ ةــــــيعانصلا ةــــــــهجولاتاذ ةأــــــــيهملا يـــــــضارألا
.ةـــــــلغتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

: ءارزول كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا–

،ةيلاملا–

،مجانملاو ةعانصلا–

3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلاىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش7 يف خرؤـملا1٠–٥1 مــــقر رــــمألا ىـــــضتقمبو–
نوـناــق نــمضتملاو٥1٠2 ةــنس وــيـــلوـــي32 قـــــفاوملا63٤1
،هنم67 ةداملا اميس ال ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا11–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا

،هنم٤٠1 ةداملا اميس ال ،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

خرؤملا2٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةـــــــنس تشغ71قفاوملا83٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٥2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا361–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا73٤1 ماع نابعش62 يف

وأ ةـــينورــــتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس نكمي
دافيإ ،ةجاحلا دنع ،هب نيعتست يذلا تاسايقلاو براجتلا رــبخم
بلط عوضوم زيهجتلا صحف لجأ نم عقوملا ىلإ مهيينقت
.ةقداصملا

تالاــــــصتالاو دــــــيربلا طــــــــبض ةـــــــطلس نـــــــكمي:٤ ةداملا
دمتعم تاسايقو براجت ربخمب نيعتست نأ ةينورتكلإلا

.ديربلا تازيهجت ىلع ةقداصملا تابلط ةجلاعمل ،انوناق

بـــــــــــــلط ةـــــــجلاعم ةدــــــــــم ىدعــــــــتت نأ نـــــــكمي ال:٥ ةداملا
تبثملا بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش ةقداصملا

.مالتسا لصوب

يف غّلبيو الّلعم ةقداصملا بلط ضفر نوكي نأ بجي
.هالعأ روكذملا لجألا سفن

نعطلل الباق ةقداصملا بلط ضفر نوكي نأ نكميو
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةلودلا سلجم مامأ

تالاـــــصتالاو دـــــــيربلا طـــــــبض ةــــــــطلس مـــــــــّلست:6 ةداملا
لوبق ةلاح يف ،ديربلا زيهجت ةقباطم ةداهش ةينورتكلالا
.ةقداصملا

ةـيـنورــتــكــلإلا تالاصتالاو دــيرــبــلا طــبض ةــطــلس موــقــت
.اهيلع قداصملا ديربلا تازيهجت ةمئاق رشنب

يذــلا زـــــيهجتلا نأ ةــــــقباطملا ةداــــــهش تــــــبثت:٧ ةداملا
اهب فرتعملا ةيلودلا ريياعملا مرتحي ،هساسأ ىلع تمّلس
.لاجملا اذه يف

ددحيجذوـمـنـل اـقـفو ةـقـباـطملاةداــهش دادــعإ مــتــي
ةيحالص ةدمل ،دـــيربلاب فــــــلكملا رـــــيزولا نــــم رارــــق بـــــجومب
.تاونس )٠1( رشع ىدعتت نأ نكمي ال

،لقألا ىلع ،ةقباطملا ةداهش ديدجت بلط ميدقت بجي
ســــفن قــــفو ،اــــهتيحالص ةدـــــم ةـــــياهن نــــم )2( نـــــيرهش لـــــبق
 .اهساسأ ىلع تمّلس يتلا طورشلا

ةقداصملا تابلط ةجلاعم فيراصم ددحت:٨ ةداملا
: يتأي امك ،ديربلا تازيهجت ىلع

ةـــــلـــــباـــــق رـــــيـــــغ يرادإلا فــــــلملا ةجلاــــــعــــــم فــــــيراصم –
نودب )جد٠٠٠.٠1( رانيد فالآ ةرشع هردق غلبمب : ضيوعتلل
،ةقداصملا بلط عاديإ دنع ددست ،موسر

فلأ نوعبرأ هردق غلبمب : ةينقتلا ةساردلا فيراصم –
ةداهش بحس دنع ددست ،موسر نودب )جد٠٠٠.٠٤( رانيد
.ةقباطملا

.ةدحاو ةرم ديربلا زيهجت ىلع ةقداصملا متت:٩ ةداملا
لكل ةحلاص بلاط لوأل ةمّلسملا ةقداصملا ةداهش نوكتو
يأ فرـط نــم دــيرــبــلا زــيــهجت سفــنــل لــبــقــتسملا يف ءاــنــتــقا

.رخآ صخش
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مـــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح رـــيـــيست تاـــيــــفــــيــــك ددــــحــــي
تاسسؤملا ليهأتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–٤21
ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا
،ممتملاو لدعملا ،“ ةيعانصلا

: يتأي ام مسري

طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
1٠–٥1 مـــقر رــــمألا نــــم67 ةداملا ماـكـحأ قـيـبـطــت تاــيــفــيــكو
٥1٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا63٤1 ماع لاّوش7 يف خرؤملا

ةـلّدــعملا ،٥1٠2 ةـنسل يليـمــكــتــلا ةــيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو
ةعطق نم ديفتسم لك قتاع ىلع مسرل ةئشنملا ،ةممتملاو
ىوـــتسم ىلع ةدوـــجوـــم ةـــيـــعاـــنص ةــــهــــجو تاذ ةأيــــهــــم ضرأ
قوسلا يف ةضورعمو ،طاشنلا قطانم وأ ةيعانصلا قطانملا

،ةئيهتلل ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم لزانتلا قيرط نع
.ةلغتسم ريغ تيقبو

ةداــــملا يف هـــــيلع صوــــصنملا مــــسّرلا قــــبطي :٢ ةداملا
تيقب ضرأ ةعطق نم ديفتسم لك ىلع ،ايونس ،هالعأ ىلوألا

نم ءادتبا ،تاونس  )3( ثالث قوفت ةّدم لالخ ةلغتسم ريغ
.اهصيصخت خيرات

ةـيراـجـتـلا ةـمـيــقــلا نــم %٥ ـب مسرــلا اذـــه غـــلـــبـــم ددـــحـــي
.ةيضرألا ةعطقلل

موهفم يف ،ةأيهملا ةيضرألا ةعطقلاب دصقي:٣ ةداملا
تاـــقرـــط تاـــكـــبشب ةدّوزـــم ضرأ ةـــعـــطـــق لـــك ،موسرملا اذــــه
.برشلل حلاصلا ءاملابويحص فرصو

ةعطق لك ،ةلغتسم ريغ ةيضرأ ةعطق ّدعت :٤ ةداملا
لالغتسالا ةلحرم لخدي مل يرامثتسا عورشم لحم ضرأ
.ايئزج وأ ايلك

ىوتسم غلب عورشم لك ،يئزجلالالغتسالاب دصقيو
اقفو ،ايئزج ولو جاتنإلاب حمست يتلا جاتنإلا لئاسو ءانتقا
مـيظنتلاوعـــيرشتلا بـــــجومب ةددــــحـملا ريـــــياعملاو طورــــــشلل
تــــــصصخ هـــــلجأ نـــم يذــــــلاو سراـــــمملا طاـــــشنلل نيــــــمظنملا
.ةـــيضرألا ةــــعطقلا

ةـــعانصلاب ةــــفلكملا ةــــيريدملا حــــلاصم مزـــــلت:٥ ةداملا
قطانملا ىوتسم ىلع تارايزب مايقلاب ،ايميلقإ ةصتخملا
يتلا ةبقارملاو ققحتلا لجأ نم طاشنلا قطانمو ةيعانصلا

يضارألا عطقل يونس ءاصحإب مايقلا فدهب ،ةديفم اهنوري
.ةلغتسملا ريغ

الـــجس ةـــعاـــنصلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةـــيرـــيدملا حــــلاصم كسمت
.ةلغتسملا ريغ يضارألا عطق ةنياعم تايلمع ةعباتمل

ةعانصلاب ةفلكملا ةيريدملا حلاصم لّوخت :6 ةداملا
تارادإلا ىدـــل تاـــموـــلـــعملا لـــك عـــمـــج ،اـــيـــمــــيــــلــــقإ ةصتــــخملا

كلام ةيوه ديدحتب اهل حمست يتلا ةصتخملا تائيهلاو
.ةلغتسملا ريغ ةيضرألا ةعطقلا

ةعانصلاب ةـــفلكملا ةــــيريدملا حــــلاصم نــــكمي:٧ ةداملا
بــــلط ،هالـــــعأ٥ ةداـــملا ماــــكحأ راـــطإ يف ،اـــيميلقإ ةـــــصتخملا

،ايميلقإ صتخملا يلاولا فرط نم ةـيمومعلا ةوـــقلا رــــيخست
.ةنياعملا ةسرامم ةلقرع ةلاح يف

ةعانصلاب ةفلكملا ةيريدملا حلاصم نياعت:٨ ةداملا
،ةــــيضرألا ةـــــعطقلا لالــــغتسا مدــــع ةــــلاح اـــيميلقإ ةــــصتخملا

لوألا قحلملا يف هجذومن ددحـملاو ةنياعم رضحم بجومب
.موسرملا اذهب

ةـــنياعملا رـــــضحم نــــم ةـــخسن ،لــــئاسولا لـــــكب ،غّلبتو
.ةينعملا ةيضرألا ةعطقلا نم ديفتسملل

لالخ هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةنياعملا متت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف كلذو،لمعلا مايأ

لالغتسا مدع ةنياعم رضحم نمةخسن لسرت:٩ ةداملا
يذلا ،ايميلقإ صتخملا ةلودلا كالمأ ريدم ىلإ ةيضرألا عطقلا

لسريو ،ةيضرألا ةعطقلا هذهل ةيراجتلا ةميقلا ريدقت يف عرشي
.ةعانصلاب فلكملا ريدملا ىلإ ةلودلا كالمأل يمييقتلا ريرقتلا

ىلــــــع ،ةـــــــعانصلابفـــــــّلكملا رـــــــيدملا موـــــــقي:01 ةداملا
ليصحت دنس دادعإب ،ةلودلا كالمأل يمييقتلا ريرقتلا ساسأ

،موـــسرملا اذـــــهب يــــناثلا قــــحلملا يف ددــــحـملا جذوـــــمنلل اـــــقفو
لجأ نم ايميلقإ ةصتخملا ةيالولا ةنيزخ نيمأ ىلإ هلسريو
.ليصحتلا

مدـــــــع ةــــــنياـــــــعمب قــــــــلعتملا نـــــــــــــعطلا لـــــــسري:11 ةداملا
ةــفــلــكملا ةــيرــيدملا حـــلاصم ىلإ ةـــيضرألا ةـــعـــطـــقـــلا لالـــغـــتسا

حلاصملا عم نواعتلاب كلذو ،هب لفكتلا لجأ نم ةعانصلاب
.ةينعملا

خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف نعطلا مدقي
.ةنياعملا رضحم نم ةخسن غيلبت

خيرات نم )1( دحاو رهش لجأ يف نعاطلا ىلإ درلا غّلبي
.نعطلا مالتسا

ةــعــطــقــلا نــم دــيــفــتسملا مسرـــلا اذـــه لـــيصحت يفـــعـــي ال
خسف لــجأ نــم ،ةــلــمــتــحــم ةــيــئاضق تاــعــباــتــم نـــم ةـــيضرألا
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةقفصلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذــــه رـــــشني :٢1 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع يــناثلا عـــــيبر٤1 يف رـــــئازجلاب ررـــــح
 .81٠2 ةنس ربمسيد22

ىيحيوأ دمحأ
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لوألا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

مجانملاو ةعانصلا ةيريدم

........ةيالول

ةيضرألا ةعطقلا لالغتسا مدع ةنياعم رضحم

.............رضحـملا مقر

.......................................... ةعاسلا ىلع....................................... موي يفو......................... رهش يفو ................... ةنس يف

..............................................................................................................................)ةفصلاو بقللاو مسالا ( هلفسأ نيعّقوملا نحن

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................دنع انلقتنا

)ةبسانملا ةناخلا يف بطشا (: لثمملا: كلاملا

.انوناق ضوفملا لثمملا ةفصو بقلو مسا

.هالعأ ةروكذملا ةنياعملا ءارجإ لجأ نم

: ةيضرألا ةعطقلا عقوم

...................................................................................................................................................................................... : ةرئادلا–

...................................................................................................................................................................................... : ةيدلبلا–

........................................................................................................................................ : طاشنلا ةقطنم / ةيعانصلا ةقطنملا–

................................................................................................................................................................................. : مقر ةعطق–

................................................................................................................................................................. : يلصألا كلاملا ةيوه–

....................................................................................................................................................................... : باستكالا خيرات–

..............................................................................................................................................................)عجارملا ( ةيكلملا دوقع–

.................................................................................................................................................................... : ءانبلا ةصخر مقر–

................................................................................................................................................................. : ميلستلا خيرات •

....................................................................................................................................................... : لاغشألا ةيادب خيرات •

...................................................................................................................................................... : لاغشألا ءاهتنا خيرات •
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: كلاملا ةيوه

: يعيبط صخش–1

.......................................................................................................................................................... : كلاملا بقلو مسا–

..................................................................................................................................................... : داليملا ناكموخيرات–

....................................................................................................................................................................... : ةيسنجلا–

: يونعم صخش–2

.............................................................................................................................................................. : ةسسؤملا مسا–

....................................................................................................................................... : نيمهاسملا /ءاكرشلا ةيسنج–

............................................................................................................................................... : يراجتلا لّجسلا خيراتو مقر–3

.......................................................................................................................................................... : يئابجلا ليجستلا مقر–٤

............................................................................................................................................................ : يئابجلا رقملا ناونع–٥

........................................ : ينورتكلإلا ديربلا ............................................... سكافلا............................................ : فتاهلا –6

: يتأي ام انظحالو

)ةبسانملا تاناخلا وأ ةناخلا يف بطشا(: ةيضرألا ةعطقلا ةئيهت صوصخب–1

برشلل حلاصلا ءاملاب دوزتلايحصلا فرصلاتاقرطلا ةكبش–

.................................................................................................................يرامثتسالا عورشملا زاجنإ مدقت ةلاح صوصخب –2

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................هب حرصملارامثتسالا جذومنل هتقباطمو يلعفلارامثتسالا جذومن صوصخب–3

.................................................................................................................................................لغّشلا بصانم ددع صوصخب–٤

....................................................................................................................................لالغتسالا يف لوخدلا خيرات صوصخب–٥

....................................................................................................................................................ىرخألا ةلمتحـملا تانياعملا–6

.......................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................ةصالخ

.......................................................................................................................................................................................................

.............دّيسلا ىلع انتانياعم ةوالتب انمقو ،هالعأ نيروكذملا رهشلاو مويلا يف رضحـملا اذه ريرحتب انمق ،انلخدت ةياهن يف
.......................................................................................................................................................................................................

)بقللاو مسالا ( ناوعألا ءاضمإ

............................................................................................................................................... : ةيالول مجانملاو ةعانصلا ةيريدم

..........................ينورتكلإلا ديربلا...............................سكافلا.......................................فتاهلا......................................ناونعلا

)عبات(لوألا قحلملا
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يناثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.............ةيالول مجانملاو ةعانصلا ةيريدم

ةلغتسملا ريغ ةيعانصلا ةهجولا تاذ ةأيهملا ةيضرألا عطقلا ىلع مسرلا

...................... :ةنسلا

: كلاملا ةسسؤم مسا وأ مساو بقل

................................... ناونعلا

................. : مقر ليصحــــت دنس

،مجانملاو ةعانصلا ريدم ّنإ

نوناق نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا63٤1 ماع لاوش7 يف خرؤملا1٠–٥1  مقر رمألا نم67 ةداملا ىضتقمب–
 ،ةممتملاو ةلدعملا ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

لاجآ ددحي يذلا3991 ةنسرياربف6 قفاوملا31٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤملا6٤–39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،ةمدعنملا ميقلا لوبق تاءارجإو ةيذيفنتلا تانايبلاو تاداريإلاب رماوألا ليصحتو تاقفنلا عفد

،......................يف خرؤملا.................مقر ةيعانصلا ةهجولا تاذ ةيضرألا ةعطقلا حنم ررقم ىضتقمبو–

مدع نمضتملاو ............. ةيالول ةعانصلا حلاصم فرط نم ّدعملا............يف خرؤملا.......مقر ةنياعملا رضحم ىضتقمبو–
 ،ةيعانصلا ةهجولا تاذ ةأيهملا ةيضرألا ةعطقلا لالغتسا

،.............................. يف خرؤملا .....مقر ةلودلا كالمأل يمييقتلا رضحـملا ىضتقمبو–

،جد..................ـب ةردقملا ةيراجتلا ةميقلا تاذ ،........ةيضرألا ةعطقلا ةحاسمل ارظنو–

ررـــــــــــــــــــــقي

 ،ةحونمملا ةيضرألا عطقلا ىلع ةيراجتلا ةميقلا نم %٥ ـب دّدحم يونس مسر قبطي–

...................................................................................................... )فورحلاب( غلبملا

......................................................................................................... )ماقرألاب( غلبملا

................. ةيالو ةنيزخ نيمأفرط نم هليصحتل جد................................. غلبمب ذيفنتلا زّيح لخديو دنّسلا اذه دهوش–

...................  يف ..................ـب ررح

مجانملاو ةعانصلا ريدم

  عيقوتلاو متخلا
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0441 ماـــــع لوألا عـــــيـــــبر02 يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.ةيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم
ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس رـبـمـفوـن82 قــفاوـمـلا0441
صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب اــفــلــكــم هــتــفصب ،ةرواوــه مساــقــلــب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيروهمجلا ةسائرب

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

ةايح راطإ نيسحتل اريدم هتفصب ،ةفيلب نيدموب –
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يعماجلا طسولا يف طيشنتلاو ةبلطلا

ةساردلا فورظل ريدم بئان هتفصب ،حباور رونم–
.ةبلطلل ةايحلاو

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82
.طاوغألا ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس رـبـمـفوـن82 قــفاوـمـلا0441
موـــلعلاو قوـــقحلا ةـــيلكل ادـــــيمعهـــــتفصب ،يوارـــــضخ يداـــــهلا
.طاوغألا ةعماجب ةيسايسلا

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

ةعانصلا ةرازوـب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب فــــــلكم
ةـــــيـــــقرـــــتو ةـــــطسوـــــتملاو ةرـــــيـــــغصلا تاسسؤملاو
.اقباس – رامثتسالا

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
72 نم ءادتبا ىـهـنـت ،8102 ةـنـس رـبـمـفوـن82 قــفاوـمـلا0441
هــــتفصب ،يـــــشياشح دـــــــعس دــّيـســلا ماـهـم  ،٤12 ةنس تشغ

يرازولا بتكملا نع الوؤسم صـــــيخلتلاو تاــــساردلاب اـــــفلكم
تاسسؤملاو ةعانصلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
ببسب ،اقباس – رامثتسالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا
.لكيهلا ءاغلإ

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع لوألا عـــيــــبر02 يف ةــخرؤم ةـــيساـــئر مـــيسارـــم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر٠2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
تاديسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤1
: مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

عاـطـقـلا رـيــيستــل اــماــع ارــيدــم هــتــفصب ،لالــموأ يلع–
،يراجتلا يمومعلا

،رامثتسالا ةيقرتل اماع اريدم هتفصب ،ريداقأ رامع–

تاسسؤملل اماع اريدم هتفصب ،كرابم يناغلا دبع–
،ةطسوتملاو ةريغصلا

،ةماع ةشتفم اهتفصب ،يوايحيوب ماهس–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،ةريت نيمأ–
،هبلط ىلع ءانب

تاــعاــنصلا مسقــل اسيــئر هــتــفصب ،ينودــيـــعـــلا كلاـــم–
داوملاو ءانبلا داومو ةينالديصلاو ةيكيتسالبلا– ةيئايميكلا
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلحملا

مسق ىدـل تاساردــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،ناــبــلــع رصاــن–
ىلع هـتـلاـحإل ،ةـيـئاذـغـلا تاـعاـنصلاو ةـيـلـيوـحــتــلا تاــعاــنصلا
،دعاقتلا

نيمـــثـــت مسقـــل ةسيـــئر اـــهـــتـــفصب ،يلع دـــيس ةــــيدرو–
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،رييستلاو تاربخلا

مسق ىدل تاساردلل ةريدم اهتفصب ،روكب ةيروح–
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،رامثتسالا ةيبذاج

مسق ىدل تاساردلل ةريدم اهتفصب ،يدهم ةنيسي–
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،رامثتسالا ةيبذاج

مـــــسق ىدل تاساردلل ةريدم اهتفصب ،نامثع ةمطاف–
ءانبو ةـــنادعلاو ةــــيكيناكيملاو نــــيدعتلاو بــــلصلا تاــــعانص

ىلع اهتلاحإل ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلاو ناريطلاو نفسلا
،دعاقتلا

مـــــسق ىدل تاساردلل اريدم هتفصب ،سناي ريهوز–
ءانبو ةـــــنادعلاو ةـــــيكيناكيملاو نـــــيدعتلاو بـــــلصلا تاــــعانص

ىلع هتلاحإل ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلاو ناريطلاو نفسلا
،دعاقتلا

ةّيدرف ميسارم



٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1
17م٨10٢ ةنس  ربمسيد٣٢

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيـــتآلا ةداــسلا ماـــهـــم ىــــهـــنـــت ،8102 ةـــنس رــــبــمــفوـــن82 قـــــفاوملا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيئاملا دراوملا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ةيئاملا دراوملا دشحل اريدم هتفصب ،يتامس باهولا دبع –
،ةيمنتلل ريدم بئان هتفصب ،يريتسم فيطللا دبع –
ةيريدمب ةيمنتلل ريدم بئان هتفصب ،ةرورزوب ديزيلا –

،ةئيبلا ةيامحو ريهطتلا
زايتمالل ريدم بئان هتفصب ،موجرعل زيزعلا دبع –

،هايملل ةيمومعلا ةمدخلا حالصإو
بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يرحبلب دعاس –

.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع يناثلا عيبر51 يفخرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملا سيئر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر51 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـــــحم دّيسلا نيعي ،8102 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0441
ةدمل ،ةــــيغيزامألا ةـــــــغلل يرــــئازجلا عـــمجملل اـــسيئر ،يوالــــج
.تاونس )4( عبرأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع يناثلا عيبر51 يف خرؤم يسائر موسرم
نييــــعت نمـــضتي ،8102 ةــــنس رـــبمسيد32 قـــــفاوملا
.ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملا ءاضعأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر51 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا نيعت ،8102 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0441
: ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملل ءاضعأ ،مهؤامسأ ةيتآلا

،يوالج دــمحم–
،يرارود قازرلا دبع–
،وياب حلاص–
،لالجوب كلام–
،يسادرم يدوج–
،يلاحن لامج–
،يفوع ميركلا دبع–
،فداه ديعسلا–
،ينامحد ةيماس–
،يسودرخ ةنيسح–
،ياقرب زيزعلا دبع–

مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،يحي نب ةيسآ–
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةديدجلا تايجولونكتلا

اهتلاحإل ،تاعزانملل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةعمج ةيفاو–
،دعاقتلا ىلع

مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةرايشمونب دوعسم–
باطـقألاو ةـيـتسيـجوـلـلاو ةـيـعاـنصلا ةـيـتـحـتـلا ىـنـبـلا رـيوـطـت
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيعانصلا

ددعتملا نواعتلل ريدم بئان هتفصب ،نونيش ديشر–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يوهجلا نواعتلاو فارطألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيديسلاو ةدـيسلا ماــــــهم ىــــهنت ،8102 ةــــنس رــــبمفون82 قـــــــفاوملا
فئاظوب مهفيلكتل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ

ةيعانصلا ةيمنتلل ةماع ةريدم اهتفصب ،يوارقم ةبيسح–
،ةيجولونكتلاو

تاــــــساردلاب اــــــفلكم هــــتفصب ،ميرـــــكلا دـــــبع ىفــــــطصم–
،صيخلتلاو

تاـــــساردلل اـــــسيئر هــــتفصب ،يدواد ردـــــنكسا يــــساب–
.مالعإلا ةمظنأو ةيجيتارتسالا ةظقيلا مسقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــيروح ةدــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس رـبـمـفوـن82 قــفاوـمـلا

تامهاسم ةـــــعباتم مــــسقب تاــــساردلل ةــــسيئراــــهتفصب ،زودـــــنق
اهفيلكتل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا

.ىرخأ ةفيظوب
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخرؤم يساــــئر موسرــــم
نـــــــــــــمضتي ،8102 ةــــــــــــــنس رــــــــــــبمفون82 قـــــــــــــفاوــــــملا
ةــــــينطولا ةـــــــــلاكولل ماــــــــــعلا نيــــــــمألا ماــــــــهم ءاـــــــــهـــــنإ
.اقباس – ةيمجنملا تاكلتمملل

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
42 نم ءادتـــبا ىـــهنت ،8102 ةـــنس رـــبمفون82 قـــــفاوملا0441
انيمأهـتفصب ،يـــفينح دارـــم ّديسلا ماـــهم ،4102 ةـــنس رــــياربف
ببسب ،اقباس –ةيمجنملا تاكلتمملل ةينطولا ةلاكولل اماع
.لكيهلا ءاغلإ

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس رـبـمـفوـن82 قــفاوـمـلا0441
ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدمهتفصب ،يناسح دمــــحم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يزيليإ



ـه0٤٤1 ماع يناثلا عيبر٧٧٥1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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،نزارمأ ىسوم–
،مسكم ريهز–
،هلاب قداص–
،ةيمسق نب يرمعلا–
،شامراي ةيدرو–
،شيشوأ ةميرك–
،سابع ىسوم–
،لاكب ةينوص–
،ريحاس ةريصن–
،تانوعت يلع–
،يواكلف ديشر–
،يساقوأ سينول–
،لازن ةجيدخ–
،نايزمأ نيسح–
،دومأ كيكفات–
،داحأ رهاط–
،يراقوأ ملاس–
،ةكيزرك يلع–
،يناضمر دمحأ–
،ىيحي نب ىيحي–
،هدومح ىفطصم–
،ةيناهوب ريشب–
،يشيرحت دمـــــحم–
،ةشئاع نب ىليل–
،لاحر دمـــــحم–
،نراطوب يداهلا دــمحم–
،يدلاخ لامك–
،فسوي دلو ىفطصم–
.شوشرق ايديل–

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر02 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
نييعتلا نمضتت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ناديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
: مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةريغصلا تاسسؤملل ةماع ةريدم ،يوارقم ةبيسح –
،ةطسوتملاو

ةيعانصلا ةيمنتلل اماع اريدم ،ميركلا دبع ىفطصم –
،ةيجولونكتلاو

تامهاسم ةعباتم مسقل اسيئر ،يدواد ردنكسا يساب –
.ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا

لوألا عـــــــيبر02 يف خرؤـــــــم يــــــسائر موـــــسرم بــــــجومب
دارم ّديــــــسلا ّنيعي ،8102 ةنس ربـمفون82 قــفاوملا0441 ماع
.مجانملاو ةــعانصلا ةرازوـــــــب مجانملل اـماع اريدم ،يـفينح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيروح ةدّيسلا نّيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةشتفم ،زودنق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ناديسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
: مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،امهامسا

مسقــب تاساردــلــل اسيــئر ،يلوـــطشق رصاـــنـــلا دـــبـــع –
،راشتنالا ةداعإو ةكارشلا ةيقرت

مـــسقب تاـــساردلل اســـيئر ،نيـــسح ضاـــير نيـــمأ –
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةـــيقرت

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع لوألا عــــيبر02 يفخرؤـــــــم يــــــسائر موـــــــسرم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةـنس رـبــمــفوــن82 قــــفاوملا

ةــــحلصملا ةــــلاكول ةرــــيدملا ةــــنجللاب اوــــضع ةرــــيدم
.رئازجلل ةيجولويجلا

ـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،رـيـكـب ةـمـيرـك ةدّـيسلا نـّـيــعــت ،8102 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا

ةـيـجوـلوـيجلا ةـحـلصملا ةـلاـكوـل ةرـيدملا ةـنـجــلــلاــب اوضع ةرــيدــم
.رئازجلل

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عـــــيـــــبر02 يفخرؤم يساــــئر موسرـــــم
نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
: ةيئاملا دراوملا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ناويدلل اسيئر ،يقيدص ىفطصم –

،اماع اشتفم ،يناميلس يقانز –

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يرحبلب دعاس –

ريغ ةيئاملا دراوملل اريدم ،يتامس باهولا دبع –
،ةيداعلا

داــــــصتقال رـــــيدم بـــــئان ،يرـــــيتسم فـــــيطللا دـــــــبع –
،هايملا

تآشنملا رـــيوـــطـــتـــل رـــيدـــم بئاـــن ،ةرورزوـــب دـــيزــــيــــلا –
،ريهطتلل ةيدعاقلا

ةمدخلا زايتمال ريدم بئان ،موجرعل زيزعلا دبع –
.برشلل ةحلاصلا هايملل ةيمومعلا
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،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيمل دعسوأ–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيراتخم راطخم–

 .افلختسم ،ابتاك ،مجان لالوب–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،لصيف يواسوم–

 ،سيئر بئان ،رصان لوبط–

،ادعاسم ،نيمأ طيرش نب–

،ادعاسم ،ليبن نانحسا–

 ،ابتاك ،دمـــحم دمحأ جاحلا نب–

،افلختسم ،ايضاق ،نيدلازع حانم نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةرينم يورك–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةنمآ ةشيلق–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةلهن زاويع–

 .افلختسم ،ابتاك ،رمع يحبار–

 : فلشلا ةيالو–٢0

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،ناوضر نيشوح–

،سيئر بئان ،دمـــحم ريم–

،ادعاسم ،دمحأ يجاوه–

،ادعاسم ،دلاخ نونحس–

 ،ابتاك ،جاحلا ةجورب ىسيع–

،افلختسم ،ايضاق ،رداقلا دبع لوغف–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم هللا دبع ريرس–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ميكح يوارهز–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نامحرلا دبع ينه–

 .افلختسم ،ابتاك ،بيبحلا ةروبع نب–

  :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 : ةداسلا

،اسيئر ،نيدلا رون حياس–

،سيئر بئان ،رينم دايع–

لدعلا ةرازو

٣٢ قفاوملا0٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يفخرؤم رارق
بتاكم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس ربمسيد
سلجم ءاضعأ فصنديدجتل اهباتكو تيوصتلا
.نيبختنملا ةمألا

–––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

22 يف خرؤملا٠1–61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب–
قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ
،هنم811 ةداملا اميس ال ،تاباختنالا ماظنب

خرؤملا3٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا682–81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربمفون31 قفاوملا٠٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف

فـــــصن دـــــيدجتل ةــــــيباختنالا ةـــــئيهلا ءاـــــعدتسا نــــــمضتملاو
،نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ

 : يتأي ام ررقي

نوناقلا نم811 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا٠1–61 مقر يوضعلا

نـــــّيعي ،تاــــــــباختنالا ماـــــــظنب قــــــــلعتملاو61٠2 ةـــــنس تـــــــشغ٥2
ءاسؤر باونو ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا طبضلا ءانمأو ةاضقلا

تــــــيوصتلا بــــــتاكم يف ،نيــــــــــفلختسمو اــــباتكو نــــــيدعاسمو
: نيبختنملا ةمألا سلجم ءاــضعأ فصن ديدجتل

 : راردأ ةيالو–10

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،رمعا ةيبست–

،سيئر بئان ،نايفس فيسول–

،ةدعاسم ،ةيمال يفوعلا–

،ادعاسم ،ليبن وكارابم–

 ،ابتاك ،دمحأ ىيحي نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،حبار تراقوأ–

،افلختسم ،ايضاق ،ركبوب ةرابج نب–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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،ادعاسم ،دمحأ رهاطلا جاح نب–

،ادعاسم ،ىفطصم خوخلا تنب–

 ،ابتاك ،يلاليجلا رماع–

،افلختسم ،ايضاق ،لداع بوهيم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نسحأ زيعم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم يحالف–

 ،افلختسم ،ايضاق ،حلاص يفوعلا–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمحأ فايضوب–

 : طاوغألا ةيالو–٣0

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 : ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ميركلا دبع يزيبعوب–

 ،سيئر بئان ،ةشئاع ريرقز–

،ادعاسم ،سايلا ةدع يلدبعوب–

،ادعاسم ،اضر ريشم–

 ،ابتاك ،هللا اطع يرديوق–

،افلختسم ،ايضاق ،ميهاربا ودراب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميطاف يتوخبم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيمس بياعلا–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،يميم ينايز–

 .افلختسم ،ابتاك ،ليلخ ةياضلا لوم–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 : ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،يقزرلا ردقم–

،سيئر بئان ،دمـــحم ةرومع–

،ادعاسم ،داؤف تاكرح–

،ادعاسم ،فوؤرلا دبع يسنوي–

 ،ابتاك ،ريشب يناشح–

،افلختسم ،ايضاق ،يدومح زيزرق–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةشئاع رامع نب –

،افلختسم ،ايضاق ،رداقلا دبع يدماح –

،افلختسم ،ايضاق ،داؤف رودرد –

.افلختسم ،ابتاك ،ميهاربإ فيرشلا نب –

 : يقاوبلا مأ  ةيالو–٤0

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،يبرعلا ةلاتنهوب–

،سيئر بئان ،نيدلا رون ةناورش–

،ادعاسم ،نيدلا حالص نادعس–

،ادعاسم ،نيدلا رون شوعطوب–

 ،ابتاك ،يجاردلا لوغلب–

،افلختسم ،ايضاق ،رامع ةباغوب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةنيمسي يجان–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةنمآ شوردخ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يديبعل نخدم نب–

 .افلختسم ،ابتاك ،نيمأ دمـــحم يشايع–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،رداقلا دبع نامعن–

،سيئر بئان ،يدهم طيبـيب–

،ادعاسم ،نيساي يطبارم–

،ادعاسم ،نمؤملا دبع يسيوم–

 ،ابتاك ،قازرلا دبع وغب–

،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم ةقودهأ نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رمع ةرهرهم–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ميرم سيارلاب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،لامأ ةعانم–

 .افلختسم ،ابتاك ،ميلس ليلخ–

 : ةنتاب ةيالو–٥0

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،باهو دايع–

،سيئر بئان ،ناورم يوالعل–

،ةدعاسم ،داعس يرامع–

،ادعاسم ،لداع ةزمح–

 ،ابتاك ،قيفوت ةداش–

،افلختسم ،ايضاق ،حلاص وباج–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،داعس نايزوب–
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،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميرك نايلع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يلع يساسع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ريهز نيشتب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رساي ينابيش–

 .افلختسم ،ابتاك ،ديعسلا فولخم–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،دولوم ةديرقوب–

،سيئر بئان ،ديعس دنحم مهارب يلع تيأ–

،ادعاسم ،دارم دصاق–

،ادعاسم ،نيمل رمع يناوزم–

 ،ابتاك ،مالعوب شاوعط–

،افلختسم ،ايضاق ،حلاص يرازم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ميرك يدهملب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ريشب راعرع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ناسح رومح–

 .افلختسم ،ابتاك ،ديزوبوأ دنحم ةراب نب–

 :٣ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،كلام يحلط–

،سيئر بئان ،ديجملا دبع ةزقزوب–

،ادعاسم ،ميرك ةزعوب–

،ادعاسم ،ناسح ةفراطوب–

 ،ابتاك ،ميلس شيعي–

،افلختسم ،ايضاق ،نيدلا ردب يتافيلخ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نيدلا ريخ يليلع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم فيش–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رمعا يرديوق–

 .افلختسم ،ابتاك ،رونلا دبع نودعس–

: ةركسب ةيالو–٧0

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،فسوي يفاولا–

،سيئر بئان ،رهاطلا يداحم–

،ةدعاسم ،ةيداه يميلح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دوعسم ةيحلوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،مساقلب لومر–

 .افلختسم ،ابتاك ،مساقلب ةريتب–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

 ،اسيئر ،ديجم ميسن رازك–

،سيئر بئان ،رونلا دبع طيلالب–

،ةدعاسم ،ةنوتيز لاغب–

،ادعاسم ،قيفوت يطبار–

 ،ابتاك ،قوراف يتاوت–

،افلختسم ،ايضاق ،نيدلا رون يطولب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةبيهو نيمردوب–

،افلختسم ،ايضاق ،ديرف بوبعز–

 ،افلختسم ،ايضاق ،قازرلا دبع يرصان–

 .افلختسم ،ابتاك ،ميرك ديبع نب–

 :٣ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةكرابم تاشيرح–

،سيئر بئان ،رباص يعيبر–

،ادعاسم ،يلاعلا دبع جورع–

،ادعاسم ،رامع يدياق–

 ،ابتاك ،هللا دبع يرهاط–

،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم رفعج–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيماس راعرع–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ءارهزلا ةميطف ةيرف–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيزوف ةرهم–

 .افلختسم ،ابتاك ،ظوفحم مودرز–

 : ةياجب ةيالو–60

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

:ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،دولوم يطام–

،سيئر بئان ،هللا فلخ يكلم–

،ادعاسم ،ةزمح كورش–

،ادعاسم ،حبار يخورف–

 ،ابتاك ،ليعامس يبلاط–
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،ادعاسم ،ميهاربإ دمـــحم نب–

 ،ابتاك ،ينادم ميرك–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،نانح يفرش–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دلاخ بوبرك–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم يدعس–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ريهوز رافرف–

 .افلختسم ،ابتاك ،ريغصلا دمـــحم نيدلا رون–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم
 :ةداسلا

،اسيئر ،دمحأ ينومحر–

،سيئر بئان ،زيزعلا دبع دمحأ ةدويمح–

،ادعاسم ،دمـــحم يرفعج–

،ادعاسم ،باهولا دبع نزازلوب–

 ،ابتاك ،حتاف شيمرك–

،افلختسم ،ايضاق ،نسحل يلمر–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ديعسلا يدع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،متسر يروصنم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ميكحلا دبع قيلشوب–

 .افلختسم ،ابتاك ،راتخم مهيد–

 : راشب ةيالو–٨0
 :1 مقر تيوصتلا بتكم
 :ةداسلاو تاديسلا
،اسيئر ،بيجن دمـــحم يواز–

،سيئر بئان ،ماشه شافوخ–

،ادعاسم ،معنملا دبع يبرغ–

،ةدعاسم ،ءايمل ةيدعو–

 ،ابتاك ،رمع ملاقز–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةاجن ةشعوب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةمير يدرف–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ريمس ضيبل عوجلاوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،زيزعلا دبع روريع–

 .افلختسم ،ابتاك ،يبر دبع جاحلب–

 : ةديلبلا ةيالو–٩0
:1 مقر تيوصتلا بتكم
 :ةداسلاو ةديسلا
،اسيئر ،عباسلا دمـــحم يوازمح–

،سيئر ةبئان ،افاف نيربقوب–

،ادعاسم ،ناميلس نوتيت–

،ادعاسم ،لصيف ديبع–

 ،ابتاك ،يلع شادمح–

،افلختسم ،ايضاق ،حلاص قاطرط–

 ،افلختسم ،ايضاق ،قحلا دبع يرون–

 ،افلختسم ،ايضاق ،مساقلب يلول–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نيمأ يميهارب–

 .افلختسم ،ابتاك ،لالب يفولخم–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةديرف نارمعوب–

،سيئر ةبئان ،ىليل حولف–

،ةدعاسم ،ةليبن يدامح–

،ةدعاسم ،ةميلس جاحلا ومح–

 ،ابتاك ،دمحم ناطلس نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليمج نموم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدرو نابعش تيان–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ميركلا دبع دوفنق–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ماشه يبان–

 .ةفلختسم ،ةبتاك ،ىدهلا رون شادحم–

 : ةريوبلا ةيالو–01

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،نيدلا ريخ يصالخ–

،سيئر بئان ،ليعامسا اليدع–

،ادعاسم ،نيدلا رون يراكب–

،ادعاسم ،ديعسلا بليط–

 ،ابتاك ،ميركلا دبع عنام–

،افلختسم ،ايضاق ،قازرلا دبع بوبكج–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةدنيل دادح–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ايليل لاسك–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ديعس ةجوخ نايز–

 .افلختسم ،ابتاك ،نيدلا حالص نايزم–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،دمـــحم ناويشوب–

،سيئر ةبئان ،ةزياف يحيابص–
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 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،هللا دبع يبط–

،سيئر بئان ،دمحأ يوطع–

،ادعاسم ،لامج يريزد–

،ادعاسم ،ينغلا دبع حولوب–

 ،ابتاك ،يشايعلا زاكعوب–

،افلختسم ،ايضاق ،نيسح لاكش–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ميلس يديعس نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،قراط حارم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم حياوروب–

 .افلختسم ،ابتاك ،نيدلا سمش يفوق–

 : ناسملت  ةيالو–٣1

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ميكح روشاع جاح–

،سيئر ةبئان ،ةمام يناسملت–

،ادعاسم ،نامحرلا دبع يفرق–

،ادعاسم ،دعاس يمالس–

 ،ابتاك ،نيدموب يرايرس–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميلح يفيرش–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيفاص يبوي–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةظيفح جاحلا ومح–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليسو ماهس ايسآ–

 .افلختسم ،ابتاك ،نامثع يدلاخ–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،بيطلا يركبوب–

،سيئر ةبئان ،ةدح يحياط–

،ادعاسم ،ميحرلا دبع عفار–

،ادعاسم ،رينم دياعس–

 ،ابتاك ،قازرلا دبع ةداق–

،افلختسم ،ايضاق ،ديشر ميركلا دبع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميرك يراوه–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دومحم حابد–

،ادعاسم ،لامك رامع–

،ةدعاسم ،ةميرك شارامع–

 ،ابتاك ،ديعسلا دمحاب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةبيسح يلاحر–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،دادو يظوفحم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةايح ديزوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةشئاع يناضمر–

 .افلختسم ،ابتاك ،دلاخ لالب–

 : تسغنمات ةيالو–11

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،لوحلب يجاود لولج–

،سيئر بئان ،بلطملا دبع ةشرارك–

،ادعاسم ،رداقلا دبع لالجوب–

،ادعاسم ،سنوي نب ملاس نب–

 ،ابتاك ،ةكربلا دمـــحم ةباك–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةلبع لماه–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يزمر ينهم يلع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ناميرن فيسوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليسو ةحاسوب–

 .افلختسم ،ابتاك ،ليلجلا دبع يلعاب–

 : ةسبت  ةيالو–٢1

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،رمع حابش–

،سيئر بئان ،باهولا دبع ةبوركش–

،ادعاسم ،دامع يفورخ–

،ادعاسم ،ليبن زوقزق–

 ،ابتاك ،ناميلس يلعب–

،افلختسم ،ايضاق ،نايفس دمـــحم زيزعب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،طسابلا دبع طبرشم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ريهز بيبط–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يزمر دمـــحم ةديغك–

 .افلختسم ،ابتاك ،قوراف ةلمح–



ـه0٤٤1 ماع يناثلا عيبر٧٧٥1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس  ربمسيد٣٢ 24

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةنمآ ةيطع ملاس–

.افلختسم ،ابتاك ،ديمحلا دبع مغالشب–

 :٣ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،رمعم سابعلب–

،سيئر ةبئان ،ةيداف ةبلب–

،ادعاسم ،يلع ةفلاخوب–

،ادعاسم ،نايفس ريوس–

 ،ابتاك ،ميركلا دبع شيشتوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،رهوج ينه جاح–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةقيتع يزع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،دازرهش ةمارك نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،سينأ ةليلوب–

.افلختسم ،ابتاك ،لامك يناث راتهـم–

 : ترايت ةيالو–٤1

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،لالع موركع–

،سيئر ةبئان ،ةميعن كودكد–

،ادعاسم ،رمعم بوقعي–

،ادعاسم ،قراط نيماملوقيت–

 ،ابتاك ،نيدلا رون زاجع–

،افلختسم ،ايضاق ،هللا دبع نب لالق–

 ،افلختسم ،ايضاق ،حبار يدوليم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،جاحلا نوقع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ةزمح ليلخ–

.افلختسم ،ابتاك ،يالوم نايز–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،رضخل طاحش–

،سيئر بئان ،ميركلا دبع يدعاوس–

،ادعاسم ،دمـــحم يموت–

،ادعاسم ،جاحلا بيات–

 ،ابتاك ،دمحأ وفاص–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىليل يمشاه–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةرهزلا شوكب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،لامك يكر–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نايفس يوابرعل–

 .افلختسم ،ابتاك ،ةبيشوب يمقن–

 : وزو يزيت ةيالو–٥1

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،لامأ ةنيمأ ينارمعل–

،سيئر ةبئان ،ةديرف لحكل نب–

،ةدعاسم ،ةليضف يلغولوك–

،ةدعاسم ،ةيجاس حوش–

 ،ابتاك ،روصنم جوجح–

،افلختسم ،ايضاق ،ديعلا نيرون–

 ،افلختسم ،ايضاق ،فيرش يشنز–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نمؤملا دبع ينزاخم–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،مهاكرب يدوعسم–

 .ةفلختسم ،ةبتاك ،ةيروص ساط–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

:ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،دمـــحم قوقرب–

،سيئر بئان ،دارم ليعامس–

،ةدعاسم ،ةيلوع ةدبابلا نوع–

،ادعاسم ،قيفوت شادمح–

 ،ابتاك ،نسح دمحأ يديس تيان–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيروح يوحر–

 ،افلختسم ،ايضاق ،سنوي يواسوم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،حلاص يوركوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ناديز ةماح نب–

 .ةفلختسم ،ةبتاك ،ةيدار نابرع نب–

 :٣ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةريصن حوبر–

،سيئر ةبئان ،ةبيتر لاجع–

،ةدعاسم ،بنيز نوزرح–

،ةدعاسم ،ةعيبر يمشاهلا–
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،ادعاسم ،رمعا زيزعلا دبع نب–

،ةدعاسم ،ىده يقوزرم–

 ،ابتاك ،ىفطصم مالع–

،افلختسم ،ايضاق ،ليعامسإ يراق–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيروح ةناجرق–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةديشر فايضب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ناميإ مركلب–

 .افلختسم ،ابتاك ،راتخم ينوتيز–

:٤ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،هللا دبع عنام–

،سيئر بئان ،دمحأ يدعسوأ–

،ادعاسم ،ديعسلا يميهارب–

،ادعاسم ،رضخل ةيعشاعش–

 ،ابتاك ،دمـــحم رماع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةقيدص نامصع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدان شوريمع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةدنيل قوزع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيرح فشان–

 .افلختسم ،ابتاك ،ديشر ةديلجوب–

 : ةفلجلا ةيالو–٧1

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةزيرب فلخل نب–

،سيئر ةبئان ،دادو يركزوب–

،ادعاسم ،لداع يفيوض–

،ادعاسم ،نايفس يدياز–

 ،ابتاك ،نسح دمحأ ةفيلخ–

،افلختسم ،ايضاق ،روصنم حياس–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دومحم ساعد–

 ،افلختسم ،ايضاق ،لداع فارعل–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةينوم نامحرلا دبع نب–

 .افلختسم ،ابتاك ،يلع يرطعلا–

 ،ابتاك ،ديمح شريرك–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةريصن ينشوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةريصن ةواق–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يلع ديس يلاعم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،كرابم خيش–

 .افلختسم ،ابتاك ،نامحرلا دبع يفرش–

 : رئازجلا ةيالو–61

 :1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،رضخل مالس–

،سيئر بئان ،دمحأ شودامح–

،ةدعاسم ،ةجيدخ نارمعوب يبرعلا–

،ةدعاسم ،ةميرك ةرقش–

 ،ابتاك ،لولج يداوع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةريصن ينوتيز–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دوعسم شوللا دبع–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيروص شيمح نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ءافو يواز–

 .افلختسم ،ابتاك ،قوراف دصاق–

 :٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،دمـــحم داقر–

،سيئر بئان ،نيسح ةزيزع نب–

،ةدعاسم ،ةميكح شومد–

،ادعاسم ،ليبن يجان–

 ،ابتاك ،فسوي ينادف–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةحيتف يدادقم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىليل يغونوأ–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،روهزلا يواق–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ديلو يقروز رامع–

 .افلختسم ،ابتاك ،لامج رصاون–

 :٣ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،لامج رومز–

،سيئر بئان ،نيسح عصقلوب–
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:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ىفطصم يدبع–

،سيئر ةبئان ،ةدح ةعودبم–

،ةدعاسم ،ةدشار يجنهد–

،ادعاسم ،ديرف قوزرم–

 ،ابتاك ،رضخل نارمع نب–

،افلختسم ،ايضاق ،لصيف ينايلم–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيبهاد نتانرإ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دلاخ يرزعل–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ريمس ليلب–

 .افلختسم ،ابتاك ،ساعنلا نامحرلا دبع يماطسب–

 : لجيج ةيالو–٨1

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،نيدلا سمش يعانملب–

،سيئر بئان ،ديحو ةلالمس–

،ادعاسم ،قيفوت وعاس–

،ادعاسم ،نامحرلا دبع نوقفلا خيش نب–

 ،ابتاك ،نيسح يطبارم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيهز نيمردوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدان نيعامس–

 ،افلختسم ،ايضاق ،هللا دبع ةلب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رباص حوك–

 .افلختسم ،ابتاك ،نامثع يجارد–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،بيبح يليمس–

،سيئر بئان ،ديلو رويمع ساعد–

،ادعاسم ،دامع شوحوب–

،ادعاسم ،رصان كياب–

 ،ابتاك ،ظيفحلا دبع نيرق–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ماهس لولد–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةديرف ةولكوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،لداع ةشيعوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نيدلا لامج لاله–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمـــحم شيركوب–

 : فيطس ةيالو–٩1

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،مالعوب دويزم–

،سيئر ةبئان ،ةيماس ريط–

،ادعاسم ،نايفس يرق نب–

،ادعاسم ،بيط يتامس–

 ،ابتاك ،نيدلا ردب يباجعل–

،افلختسم ،ايضاق ،ريمس وعس–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةزع يتبان–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةريمس ةليخموب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،قازرلا دبع راخج–

 .افلختسم ،ابتاك ،ديشر يرمعلب–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،بوجحم يطاشم–

،سيئر بئان ،حلاص يون–

،ادعاسم ،يعمجلا دارم–

،ادعاسم ،ليعامسا لاتشك–

 ،ابتاك ،نيميلا يناورم–

،افلختسم ،ايضاق ،لداع فايضوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةبيبح يشماهد–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىنم يملوع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةعيبر ةفيل–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمحا بياعلب–

:٣ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،هللا دبع يواوز–

،سيئر بئان ،يهابلا يفسوي–

،ادعاسم ،نيساي ولك–

،ادعاسم ،دمـــحما كرابمل نب–

 ،ابتاك ،قداص يواش–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةعيدب موسيق–
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،ادعاسم ،اضر براشوب–

 ،ابتاك ،ىسيع نيكسوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،داعس فايضب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نيدلا رون يفاج–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدان حارم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةحيبص نانرف–

 .ةفلختسم ،ةبتاك ،ةميسن حنيرق–

 : سابعلب  يديس ةيالو–٢٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةميطاف سانو–

،سيئر بئان ،ظيفحلا دبع يتيرحبت–

،ةدعاسم ،ةمطاف توبات–

،ادعاسم ،جاحلا يشاب–

 ،ابتاك ،يتوغ ةنويلبط–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةظيفح يناه–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رداقلا دبع طالحج–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةحيتف باشخ–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليبن فوفرك–

 .افلختسم ،ابتاك ،زيزعلا دبع يديزوب–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،دمحأ ليلخ–

،سيئر بئان ،ريمس ديدنص–

،ةدعاسم ،ةيدان ريخلب–

،ةدعاسم ،ةموثلك يباح–

 ،ابتاك ،جاح يراو شالعمز دسألا–

،افلختسم ،ايضاق ،نيسح تيروات–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميلح زوبرق–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدان نارمعوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،فوتنشوب يمشاهلا–

 .افلختسم ،ابتاك ،رداقلا دبع شوحوم–

 : ةبانع ةيالو–٣٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،دولوم يردجلاوب–

،سيئر بئان ،دمحأ نايزوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةشيوع يفوعلا–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم يوايحي–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،داعس مساق–

 .افلختسم ،ابتاك ،سراف ىسيع نب–

 : ةديعس ةيالو–0٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،دمحأ ديس ماحد–

،سيئر بئان ،دارم يليلع–

،ادعاسم ،ديمحلا دبع ةدع نازعو–

،ادعاسم ،لصيف نيعلا رمح–

 ،ابتاك ،دمحم دبيول–

،افلختسم ،ايضاق ،دمحأ جاح ةدادمح نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةحيتف روبهش–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يحتف ينامالس–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ناميلس يدوف–

 .افلختسم ،ابتاك ،ةفيلخ يديعس–

 : ةدكيكس ةيالو–1٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ظيفحلا دبع هريمس–

،سيئر ةبئان ،ةدنيل ينادمح–

،ةدعاسم ،ةنيربص يوارعش–

،ادعاسم ،ةرامع يفاج–

 ،ةبتاك ،ةديفم طيرعل–

،افلختسم ،ايضاق ،دعس ةعيبصوب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ءاوح يسيمخ–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةزيافلا سيداب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ناوضر يشيون–

 .افلختسم ،ابتاك ،دارم ريصقل–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،لامج بيوش نب–

،سيئر ةبئان ،ايسأ يدعس–

،ادعاسم ،نيدلا سمش ةينياور–
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،ةدعاسم ،ةميلس رودج–

،ادعاسم ،دمـــحم لبلب–

 ،ابتاك ،يقابلا دبع ةنيايز–

،افلختسم ،ايضاق ،ليعامسا يلابج–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،لاون سينولب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،كلام ةدح نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يلع دارش–

 .افلختسم ،ابتاك ،فيرشلا دمـــحم نياسح–

 : ةملاق  ةيالو–٤٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،رهزل ةناشخ–

،سيئر بئان ،نامحرلا دبع تاشونفتوب–

،ةدعاسم ،لامآ ظوفحم–

،ادعاسم ،ريبز شوطق–

 ،ابتاك ،قحلا دبع مهاجوب–

،افلختسم ،ايضاق ،ميهاربإ يوافلخ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رامع ناخدوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ماصع حبيور–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ءامسأ يداوع–

 .افلختسم ،ابتاك ،فسوي يدلاجم–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،رمع اشاب يدمح–

،سيئر بئان ،ةوالع يزوزعم–

،ادعاسم ،حتاف يفولخ–

،ةدعاسم ،ناميإ بلاط–

 ،ابتاك ،دمـــحم ليفلا–

،افلختسم ،ايضاق ،يمشاهلا سانوم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ليلخ نادمح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،مالسلا دبع يزاغوب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ميرم طوطعز–

 .افلختسم ،ابتاك ،ميحرلا دبع يورق–

 : ةنيطنسق ةيالو–٥٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

:ةداسلا

،اسيئر ،دارم يبايذ–

،سيئر بئان ،قوراف دادح–

،ادعاسم ،ناميلس ةرودنقوب–

،ادعاسم ،فصنم يباطخ–

 ،ابتاك ،يماس يسابج–

،افلختسم ،ايضاق ،دارم سيردإ نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،سيمخوب يمساق–

 ،افلختسم ،ايضاق ،هللا دبع يزوزع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،هللا دبع ينيرقلب–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمـــحم طوبارم ينامثع–

 : ةيدملا ةيالو–6٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،هللا دبع حانش–

،سيئر ةبئان ،ةيروح ةقرز نب–

،ادعاسم ،ريمس حتاف نب–

،ادعاسم ،دمحأ يروبج–

 ،ابتاك ،يدهم يسمامن–

،افلختسم ،ايضاق ،حلاص شابه–

،افلختسم ،ايضاق ،نيساي شيكرم–

،افلختسم ،ايضاق ،قوراف حانم نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رماع قداص–

 .افلختسم ،ابتاك ،رداقلا دبع يفرش–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،رداقلا دبع ينتاوز–

،سيئر ةبئان ،ةيفص ينادم–

،ادعاسم ،ةزمح مالس–

،ادعاسم ،دمحأ وشاعم–

 ،ابتاك ،ظوفحم رمعأ جاح–

،افلختسم ،ايضاق ،نارقم يوارهط–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمحأ يموتلا فسوي–
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،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميعن ةديجوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،كلاملا دبع ندافوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،اضر دمـــحم يشرخ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ريمس يدمحواح–

 .افلختسم ،ابتاك ،نيمألا دمـــحم ةزعوب–

 : ةليسملا ةيالو–٨٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،نامحرلا دبع شمعل–

،سيئر بئان ،نيدلا زع يوطع–

،ادعاسم ،دمحأ يحلاص–

،ادعاسم ،ديعسلا ةحيشوب–

 ،ابتاك ،مساقلب يرصان–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةنماي ريغص–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نيدلا ريخ زيزقب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليلد يبوقعي–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ملاس ةيبار–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمـــحما يلات–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ديجملا دبع راضخ–

،سيئر ةبئان ،ةليضف ساسمه–

،ادعاسم ،حبرلا ريبك–

،ادعاسم ،رمع شيحـج–

 ،ابتاك ،رهاطلا يوادعس–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةزيزع ديعلب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يركش راعرع–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةريجه ريبك–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ديعلا لبج نب–

 .افلختسم ،ابتاك ،اضر ةياعبوب–

:٣ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،دمـــحم ةلطانخ–

،سيئر بئان ،ميلس بوبعز–

،ادعاسم ،ناسح ةلوخ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دعاس زازع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نيمألا دمـــحم طاقل–

 .افلختسم ،ابتاك ،رمع شيبغ–

:٣ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،رداقلا دبع يناضمر–

،سيئر بئان ،ةزمح سياقوب–

،ادعاسم ،نايفس روجق–

،ادعاسم ،رمع شوطيمح–

 ،ابتاك ،لصيف ىسيع نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رهاطلا يقارب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،داعس بلاغوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رمعأ ةورع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دومح راهز–

 .افلختسم ،ابتاك ،يلع يبان–

: مناغتسم ةيالو–٧٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،دازرهش يراج–

،سيئر ةبئان ،ةهيزن يابلب–

،ادعاسم ،دلاخ يركسب–

،ادعاسم ،فسوي يوانسح–

 ،ابتاك ،دمـــحم يتيمح–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةرهزلا لولج ةدع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،لامأ ينايز–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم يمهي–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،رجاه رامع–

 .افلختسم ،ابتاك ،نيدلا يحم ينادب–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةميلح ةبهو–

،سيئر ةبئان ،ةميعن ناضمر–

،ادعاسم ،دوليم قيفوت يكرابم–

،ادعاسم ،ميعن شواش–

 ،ابتاك ،خيشلا يبرعلب–
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،ادعاسم ،يلع دمـــحم يريخلب–

 ،ابتاك ،كرابم يجاح–

،افلختسم ،ايضاق ،دادقم ينامصع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،كوربم لالع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،هللا دبع قانشوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،فيرشلا يكمرب–

 .افلختسم ،ابتاك ،ديعسلا يوارطيت–

 : ركسعم ةيالو–٩٢

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،حبار يفسويوب–

،سيئر بئان ،دمـــحمأ باطح–

،ادعاسم ،داؤف يرمحلب–

،ادعاسم ،يراوهلا حالف–

 ،ابتاك ،نيمأ دمـــحم حارم–

،افلختسم ،ايضاق ،دلاخ راتن–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةاجن يماح–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،لاون بيش–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةدح ةزع نب–

 .افلختسم ،ابتاك ،ميحرلا دبع ريرد–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،يحي يروفيت–

،سيئر ةبئان ،زوريف رايش–

،ادعاسم ،دمحأ دواد نب–

،ادعاسم ،بيطلا جرعل–

 ،ابتاك ،يلع نب دميرق–

،افلختسم ،ايضاق ،اضر نايسح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يلاليجلا يحتف–

 ،افلختسم ،ايضاق ،هللا دبع دمـــحم نب–

                        ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم ياقز–

 .افلختسم ،ابتاك ،ديمحلا دبع ينيجيت–

 : ةلقرو ةيالو–0٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،ةوالع نشوأ–

،سيئر بئان ،لامكلا دمـــحم فايضوب نب–

،ادعاسم ،ميركلا دبع لاقس–

،ادعاسم ،مالسلا دبع يداش–

 ،ابتاك ،ريشب زيتنف–

،افلختسم ،ايضاق ،ماشه ينابعش–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،توقايلا ةيمرك–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيزوف سرجه–

 ،افلختسم ،ايضاق ،حلاص ةيلق نب–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمـــحم ةزع–

 : نارهو ةيالو–1٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،تمصع ديس يسكيرب–

،سيئر بئان ،قراط ديغز–

،ادعاسم ،يلاليج سافرتوب–

،ادعاسم ،ريمس شنش–

 ،ابتاك ،ىفطصم دايص–

،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم يرفعج–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ميرك نايزوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ةداق رارم نامصتع–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،داعس ينه–

 .افلختسم ،ابتاك ،نسحل لبانوب–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ىيحي ةدلخوب–

،سيئر بئان ،لامك يناردب–

،ادعاسم ،فسوي ماقل–

،ادعاسم ،نيزو سينول–

 ،ابتاك ،يلاليج رماع نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليسو ينوطيق–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيداف يلعوب–
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،ادعاسم ،نيدلا رون ةعيرت–

 ،ابتاك ،يدعسلا لاقع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةدنيل راغز–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ريصن ينادم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ميرم شابيرط–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،مالحأ ةنيدوب–

 .افلختسم ،ابتاك ،زيزعلا دبع مليس–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،ناميلس يدومح–

،سيئر بئان ،دارم يهلولب–

،ادعاسم ،زيزعلا دبع شاططح–

،ادعاسم ،راتخم ةماقسوب–

 ،ةبتاك ،قافيو يناميلس–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىليل يطاوعش–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ىسوم عزعزم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،حتاف يلاهوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ميلس نوبيذ–

.افلختسم ،ابتاك ،ينغلا دبع ةبورخوب–

 : سادرموب ةيالو–٥٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،مساقلب يناربج–

،سيئر ةبئان ،ةميطف يضاق–

،ةدعاسم ،ةريمس ينارمح–

،ادعاسم ،ميركلا دبع يورع–

 ،ابتاك ،دمـــحم تولج–

،افلختسم ،ايضاق ،دمحأ ةبوركوب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةحيلص نوناد–

 ،افلختسم ،ايضاق ،كرابم يرمعلا–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدان يرمعلب–

 .افلختسم ،ابتاك ،كيلم يبرعلايكناج–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،رمع رصيون–

،سيئر بئان ،زيزعلا دبع يوادب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىليل ليهس نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحما ىسوم–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمحأ ديس ليلب–

 :ضيبلا ةيالو–٢٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،دعسوب ينامع نب جاح–

،سيئر بئان ،دواد نوشرط–

،ادعاسم ،بيكش ينارمع–

،ادعاسم ،روصنم ةيبهالش–

 ،ابتاك ،باهولا دبع ةغزيوتوب–

،افلختسم ،ايضاق ،بيطلا ةتخبوأ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دباع جاح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمحأ يوارحص–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ةزمح رديح–

 .افلختسم ،ابتاك ،هط دمحأ يتارشع–

 : يزيليإ ةيالو–٣٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،رمع تلامعت–

،سيئر بئان ،نيدلا ءاهب حولوب–

،ادعاسم ،ريمس ناضمر نب–

،ادعاسم ،ميلس ةرارز نب–

 ،ابتاك ،رضخل دمـــحم ةراق–

،افلختسم ،ايضاق ،نيسح هللا دبع يلع نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ةوالع بالج–

 ،افلختسم ،ايضاق ،سايل عيدوأ–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةريهاز ةرامعأ–

.افلختسم ،ابتاك ،كرابم ةجرب–

 : جيريرعوب جرب ةيالو–٤٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،دارم قانخأ–

،سيئر بئان ،اضر رودب–

،ادعاسم ،باهولا دبع يناعلب–
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،ادعاسم ،قداص نابعش–

،ادعاسم ،يداهلا ليعول–

 ،ابتاك ،رمع ةوعوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدان شونح–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميعن يوارمعلا–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نيساي ةزاو–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةرهز وعي دلو–

 .افلختسم ،ابتاك ،نيمأ دمـــحم ةزيرخ نب–

 : فراطلا ةيالو–6٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،رونم فاكوب–

،سيئر بئان ،ديشر يملعلا–

،ةدعاسم ،ةبيسح دومح نب–

،ادعاسم ،دمـــحم ضويب–

 ،ةبتاك ،ةديشر يتاع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةشئاع شانح–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليلد ناوضرأ–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،داهن زوزع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ديجملا دبع يباحر–

.افلختسم ،ابتاك ،يرسي ةينيشب–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ظيفحلا دبع ةيرياذخ–

،سيئر بئان ،يتبسلا سراف–

،ةدعاسم ،دازايند يتالق–

،ادعاسم ،لامج يبرغ–

 ،ابتاك ،رمع يداب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيضار يحارم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميرك خيش نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىده ناضمرب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةديفم ةيفياضوأ–

 .افلختسم ،ابتاك ،لامج يموت–

 : فودنت ةيالو–٧٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةدح باقنوب–

،سيئر ةبئان ،ةيدلاخ يلحم–

،ةدعاسم ،ةجلث شوبيط–

،ادعاسم ،باهولا دبع كورب–

 ،ابتاك ،ثوغ  ايب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىوجن يرضح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمحأ يدامح–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةرهزلا ةمطاف ةيفاعوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىنبل بياعلا–

 .افلختسم ،ابتاك ،رمع ليضفل–

 : تليسمسيت ةيالو–٨٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،دمـــحم نومحر–

،سيئر بئان ،دعاس ةرايطوب–

،ادعاسم ،ناورم نومحر نب–

،ادعاسم ،حبار ريقفا–

،ابتاك ،رديوق فرش–

،افلختسم ،ايضاق ،ىسوم ةيعدارب–

،افلختسم ،ايضاق ،دارم شوكب جاح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دوعسم شيحر–

 ،افلختسم ،ايضاق ،لالب يلماك–

.افلختسم ،ابتاك ،ليعامسا حاجن–

 :يداولا ةيالو–٩٣

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،نايفس ناكرب–

،سيئر بئان ،ديمحلا دبع صفحوب–

،ادعاسم ،ماشه ةيميالح–

،ادعاسم ،دمـــحم ةعيبصوب–

 ،ابتاك ،يعومجلا يميهاربا–

،افلختسم ،ايضاق ،قيفر طوطع–
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،ةدعاسم ،ءاجر يسيرد–

 ،ابتاك ،لامك يجاح–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةهيزن ةدومحا–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يفيفعل ةلبابج–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةبيتر يطيغ–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ىده يبابق–

 .افلختسم ،ابتاك ،دواد ةيقيازر–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،اضر يدعس–

،سيئر بئان ،نيدلا ردب نيقرز–

،ادعاسم ،كوربم ةرقوب–

،ةدعاسم ،ةجيدخ يناهلب–

 ،ابتاك ،نيدلا زع ةيكلالم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،لالط ةيديامح–

،افلختسم ،ايضاق ،نيمشهس يسنوت نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةفيطل رصنم–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةبيهو شركوب–

.افلختسم ،ابتاك ،رهزل يزاغوب–

 : ةزابيت ةيالو –٢٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ناديسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةليمج وتخ نب–

،سيئر بئان ،ديرف دلاخوب–

،ةدعاسم ،ةديعس ريكب–

،ةدعاسم ،ةياب يقاوس–

 ،ةبتاك ،ةبيهو يليلع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةايح يجاح–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةرينم رصان–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رضخل يوالع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةنيمي يكرابم–

 .ةفلختسم ،ةبتاك ،زوريف حادم نب–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةديعس ةرامع نب–

،سيئر ةبئان ،ةليلد حالوصإ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،اضر رايخ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ديعسلا دمـــحم ةوع نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ديعسلا شايعم–

 .افلختسم ،ابتاك ،دوعسم يروصنم–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،كلاملا دبع نيهجوب–

،سيئر بئان ،حلاصلا دمـــحم يفسوي–

،ادعاسم ،طسابلا دبع ةزوب نب–

،ادعاسم ،دمـــحم فيرز–

 ،ابتاك ،ركبوب يديوه–

،افلختسم ،ايضاق ،نيدلا دعس كوزرم–

 ،افلختسم ،ايضاق ،لداع دياقلب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،نايفس يلدبع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ناضمر ىسيع نبا–

 .افلختسم ،ابتاك ،ركبوب ةبورب–

 : ةلشنخ ةيالو–0٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،نامحرلا دبع يدومصم–

،سيئر بئان ،ةمح يواسيع–

،ادعاسم ،لامك ةيلجانم–

،ادعاسم ،اضر سرغ–

 ،ابتاك ،حلاص ةشوخ–

،افلختسم ،ايضاق ،حلاص سارع–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ليبن خيسم–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،لاون يداعس–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رينم ةحيمس–

 .افلختسم ،ابتاك ،ديعسلا طاوزم–

 : سارهأ قوس ةيالو–1٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ركبوب دومح–

،سيئر بئان ،دمحأ يشايع–

،ادعاسم ،ميكحلا دبع يرابج–
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،ادعاسم ،دمـــحم يشياي–

،ادعاسم ،دلاخ يلاليف–

 ،ةبتاك ،ةليبن نيدلا ريخ–

،افلختسم ،ايضاق ،نيساي يراص نب–

 ،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليبن يلالقم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميرك يناضمر–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليمج يلع دمحأ تيأ–

 .ةفلختسم ،ةبتاك ،ةيقور يدبع–

 : ةليم ةيالو–٣٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،رصان ضويب–

،سيئر بئان ،نيدلا ريخ نعامس–

،ادعاسم ،دمـــحم دولغج–

،ادعاسم ،ناسح مهيرب–

 ،ابتاك ،دمـــحم نايز نب–

،افلختسم ،ايضاق ،نيساي يبيطش–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ليبن طولغوب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،فوؤرلا دبع قاطرط–

 ،افلختسم ،ايضاق ،هللا ديبع دمـــحم ةراق–

 .افلختسم ،ابتاك ،دوعسم يعجو–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،ةسيئر ،فالس يباح–

،سيئر بئان ،فيطللا دبع جورع–

،ادعاسم ،نايفس شوهلب–

،ادعاسم ،مالسلا دبع خولشوب–

 ،ابتاك ،فسوي زاورق–

،افلختسم ،ايضاق ،نيدلا زع يوالعل–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رودق دباعلب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يدهم يدماح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ناميلس عنام–

 .افلختسم ،ابتاك ،سراف يركسع–

 : ىلفدلا نيع ةيالو–٤٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،يلع يضام–

،سيئر بئان ،لامج شينخ–

،ادعاسم ،لامك شيمح–

،ةدعاسم ،ةليقع ينامحد–

 ،ابتاك ،هللا دبع يدومحم–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ءارهزلا ةمطاف لوفلف–

 ،افلختسم ،ايضاق ،مالعوب ةتشم نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيماس ةوالع–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيماس نسحلب–

 .افلختسم ،ابتاك ،هللا دبع ةريم نب–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةكيلم يلابج–

،سيئر بئان ،كلام مورفوب–

،ةدعاسم ،ةزيولا يحولحل–

،ةدعاسم ،ميرم حيلب–

 ،ابتاك ،دارم ينادم–

،افلختسم ،ايضاق ،ريغصلا راجن–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دارم حشيق–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدان تيشوك–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةجيدخ ةنواوخ–

 .ةفلختسم ،ةبتاك ،ةيزاج يقودص–

 : ةماعنلا ةيالو–٥٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،ديعلا رماع–

،سيئر بئان ،حلاص يدليوخ–

،ادعاسم ،دمـــحم يشوبح–

،ادعاسم ،ىفطصم يدياق–

 ،ابتاك ،دمحأ راعن–

،افلختسم ،ايضاق ،حاتفم يدامح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم يوحر–
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 ،ابتاك ،ديعلا يسيدق–

،افلختسم ،ايضاق ،فيرش شميرف–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دارم موخش–

 ،افلختسم ،ايضاق ،لامك دويمح–

 ،افلختسم ،ايضاق ،لامج ةمود–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمحأ يرهاوط–

 : نازيلغ ةيالو–٨٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،ريشب شاولع–

،سيئر ةبئان ،ةميلس باط–

،ادعاسم ،ميركلا دبع يجارعلا–

،ادعاسم ،بيبحلا ودج–

 ،ابتاك ،دمـــحم حيفص–

،افلختسم ،ايضاق ،دمـــحم يحافص–

 ،افلختسم ،ايضاق ،رونم ةدوع نب–

 ،افلختسم ،ايضاق ،دلاخب يدلاخ–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يلع يحالم–

 .افلختسم ،ابتاك ،شاطب بارق–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلا

،اسيئر ،يسيرغ ينيرم–

،سيئر بئان ،يحتف ودح–

،ادعاسم ،ميحرلا دبع يريبك–

،ادعاسم ،هللا دبع ريهاوط–

 ،ابتاك ،يلع قرزل–

،افلختسم ،ايضاق ،ةدوع نب روفعق–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ناركس نب يلاليف–

 ،افلختسم ،ايضاق ،ديبع رابج–

 ،افلختسم ،ايضاق ،هللا دبع لزاه–

 .افلختسم ،ابتاك ،دباع رامط–

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذـــــــه رـــــــــشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا  ةّيطارقميّدلا  ةّيرئازجلا  ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع لوألا عـــــيبر٥1 يف رـــــئازجلاب ررـــــح
.81٠2 ةنس ربمسيد32

حول بيطلا

 ،افلختسم ،ايضاق ،رداقلا دبع جوعل–

 ،افلختسم ،ايضاق ،يزمر حوطاس–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمـــحم يبوقعي–

 : تنشومت نيع ةيالو–6٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،فيرش شورطل–

،سيئر بئان ،ميهارب يديعلا–

،ادعاسم ،نيساي دمـــحم شامعد نب–

،ادعاسم ،قورف دمـــحم يفينريت–

 ،ابتاك ،يراوه زوزعم نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيدان يفيرش–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليضف ةديد نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةراس زوزع نب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةعيدب رانفوب–

 .افلختسم ،ابتاك ،دمـــحم نامحد نب–

:٢ مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،يجانب وقرت–

،سيئر بئان ،دمحأ يناث يحام–

،ةدعاسم ،ةحيلص يدامح–

،ةدعاسم ،ةديعس يهاب–

 ،ابتاك ،لامك نسح ناور–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ماهس بانوب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،مالحأ يناحير–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةشئاع يصاب–

،ةفلختسم ،ةيضاق ،ءانس مجرأ نب–

 .افلختسم ،ابتاك ،ديمحلا دبع يلفوس–

 : ةيادرغ ةيالو–٧٤

:1 مقر تيوصتلا بتكم

 :ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،ديمحلا دبع يطاحش–

،سيئر بئان ،رداقلا دبع يسورمع–

،ةدعاسم ،ةمير ميحرلا دبع–

،ادعاسم ،لامج قادقد–
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ةيلاملا ةرازو

ةنس ويلوي٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع لاوش٨1 يفخّرؤم رارق
دـــــيحولا صـــــــخشلا تاذ ةـــــــــسسؤملا داـــــــمتعا نــــــــــمضتي ،٨10٢
"ســــــنوريسأ ســـــنازيأ" ةدودــــــــحملا ةيــــلوؤسملا تاذو
"SECNARUSSA ECNASIA"،ةرسمس ةكرش اهتفصب
.نيمأتلل

–––––––––––

2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق بجومب
ديحولا صخشلا تاذ ةسسؤملا دمتعت ،81٠2 ةنس ويلوي
"سنوريسأ سنازيأ" ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذو
"SECNARUSSA ECNASIA"ديسلا فرط نم ةرّيسملاو

ماكحأل اقيبطت ،نيمأتلل ةرسمس ةكرش ةفصب ،نيمأ ركاس
٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خرؤملا7٠-٥9 مقر رمألا

،ممتملاو لدـــعملا ،تاــــنيمأتلاب قـــــلعتملاو٥991 ةــــنس رــــياني
ىداــــــمج6 يف خّرؤــــــملا٠٤3-٥9 مـــــــقر يذــــــيفنتلا موـــــسرملاو
ددــحي يذـلا٥991 ةـنس رــبوتكأ٠3 قـــفاوملا61٤1 ماـــع ةيناثلا

ةــــينهملا ةـــــيلهألاو دامـــــتعالا نيـــــمأتلا ءاـــــطسو حـــــنم طورــــــش
،ممـــــتملاو لدــــعملا ،مــــــهتبقارمو مـــــــهتأفاكمو مــــــهنم هـــبحسو

: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع ةرسمس ةسراممل

،ثداوحلا .1

،ضرملا .2

ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ .3
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6

،ةلوقنملا عئاضبلا .7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31

،ضورقلا .٤1

،ةلافكلا .٥1

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .61

،ةينوناقلا ةيامحلا .71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .81
،)مهتالقنت لالخ اميسال

،ةافولا -ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا.٤2

 ،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .62

بلط فلمل ةـنّوكملا رـــصانعلا دـــحأل لـــيدعت لـــك عـــضخي
  .تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ ،دامتعالا

رصنع لكب ةباقرلا ةرادإ غيلبت بجي ،كلذل ةفاضإو
هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا ةكرشل يداعلا ريسلا سمي ديدج
.اموي)٥1( رشع ةسمخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس ويلوي٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع لاوش٨1 يفخّرؤم رارق
ديحولا صخشلا تاذ ةسسؤملا دامتعا نمضتي ،٨10٢
"ســــــــــنورـــيسأ رــــــــــــــقنل"ةدودــــــــــــحملا ةـــــــــــيلوؤــــسملا تاذو
"SECNARUSSA REUGNAL"،ةـــــــــكرــش اــــــــــهـــتــفصب

.نيمأتلل ةرسمس
–––––––––––

2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق بجومب
دـــيحولا صـــخشلا تاذ ةـــسسؤملا دـــمتعت ،81٠2 ةـــنس وـــيلوي
"ســــــنوريسأ رـــــــقنل" ةاــــّمسملا ةدودـــــحملا ةـــــيلوؤسملا تاذو
"SECNARUSSA REUGNAL"فرــــــــط نــــــــم ةرــــــــّيسملاو
اقيبطت ،نيمأتلل ةرسمس ةكرش ةفصب ،لادتعإ رقنل ةسنآلا

٥1٤1 ماع نابعش32 يف خرؤملا7٠-٥9 مقر رمألا ماكحأل
لدعملا ،تانيمأتلاب قلعتملاو٥991 ةنس رياني٥2 قفاوملا

6 يف خّرؤــــملا٠٤3-٥9 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملاو ،مـــمتملاو
يذلا٥991 ةنس ربوتكأ٠3 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
ةينهملا ةيلهألاو دامتعالا نيمأتلا ءاطسو حنم طورش ددحي
،ممـــتملاو لدـــــعملا ،مـــــهتبقارمو مــــــهتأفاكمو مــــــهنم هــــــبحسو

: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع ةرسمس ةسراممل

،ثداوحلا .1

،ضرملا .2

ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ .3
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥
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حــــــنم طورـــــــــــش ددــــحي يذــــلا٥991 ةــــنس رـــــــبوتكأ٠3 قــــــــفاوملا
مـــــــهنم هــــــبحسو ةينهملا ةـــــيلهألاو داـــــمتعالا نيــــــمأتلا ءاــــــطسو
ةرسمس ةسراممل ،ممـــتملاو لدـــــعملا ،مـــــهتبقارمو مـــــهتأفاكمو
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا .1

،ضرملا .2

ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ .3
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6

،ةلوقنملا عئاضبلا .7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31

،ضورقلا .٤1

،ةلافكلا .٥1

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا  .61

،ةينوناقلا ةيامحلا .71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .81
،)مهتالقنت لالخ اميسال

،ةافولا -ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتملا تانيمأتلا .22

،ةلمسرلا .٤2

 ،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .62

بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
  .تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ ،دامتعالا

رصنع لكب ةباقرلا ةرادإ غيلبت بجي ،كلذل ةفاضإو
هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا ةكرشل يداعلا ريسلا سمي ديدج
.اموي )٥1( رشع ةسمخ

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6

،ةلوقنملا عئاضبلا .7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31

،ضورقلا .٤1

،ةلافكلا .٥1

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا  .61

،ةينوناقلا ةيامحلا .71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .81
،)مهتالقنت لالخ اميسال

،ةافولا -ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا.٤2

 ،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .62

بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
  .تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ ،دامتعالا

رصنع لكب ةباقرلا ةرادإ غيلبت بجي ،كلذل ةفاضإو
هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا ةكرشل يداعلا ريسلا سمي ديدج
.اموي )٥1( رشع ةسمخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس ويلوي٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع لاوش٨1 يفخّرؤم رارق
.نيمأتلل راسمس دامتعا نمضتي ،٨10٢

–––––––––––

2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق بجومب
هــــتفصب ،دـــــــمحم نارــــــهم دــــــيسلا دــــــمتعي ،81٠2 ةـــــنس وـــــيـلوي

مقر رمألا ماكحأل اقيبطت ،يعيبط صخش ،نيمأتلل اراسمس
ةـــــــنس رياني٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خرؤملا٥9-7٠
موــــسرملاو ،ممـــــــــتملاو لدـــــــــــعملا ،تاـــــنيمأتلاب قــــــــــلعتملاو٥991
61٤1 ماع ةيناثلا ىداــــمج6 يف خّرؤــــملا٠٤3-٥9 مــــقر يذــــيفنتلا
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قــــــــــفاوـــملا٩٣٤1 ماــــــــع لاوـــــــــــش٨1 يـــــــــــفخّرؤــــــــــــم رارــــــــــــــق
داـــــــــــــمتعا  بــــــــــــحس نــــــــمـــضتي ،٨10٢ ةـــــــــنس وــــــــــيلوي٢

.نيـــــــــمأتلل راـــــسمس
–––––––––––

2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق بجومب

خرؤملا7٠-٥9 مقر رمألا ماكحأل اقيبطتو ،81٠2 ةنس ويلوي

٥991 ةــــــنس رــــــياني٥2 قــــــــفاوملا٥1٤1 ماــــــع ناـــــــبعش32 يف

يذيفنتلا موسرملاو ،ممتملاو لدعملا،تانيمأتلاب قلعتملاو

قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا٠٤3-٥9 مقر

ءاـــــطسو حـــــنم طورـــــش ددــــــحي يذــــــلا٥991 ةـــــنس رــــــبوتكأ٠3

مهتأفاكمو مهنم هبحسو ةينهملا ةيلهألاو دامتعالا نيمأتلا

حونمملا داــــــمتعالا بــــــحسي ،ممــــــتملاو لدـــــعـــملا ،مــــــهتبقارمو

قفاوملا63٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خرؤملا رارقلا بجومب

.ميسو دــمحم ينايفط ديسلا نم ،٥1٠2 ةنس رياربف22

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس ويلوي٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع لاوش٨1 يفخّرؤم رارق
٩٣٤1 ماـــــــع رــــــفص٥٢ يفخرؤـــــملا رارـــــقلا لدــــــــعي ،٨10٢
داــــمــتعا نــــمضتملاو٧10٢ ةـــــنس رــــبمفون٤1 قـــــفاوملا
"سنوريسأ رويم" ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا
"ECNARUSSA ERUELLIEM"،ةكرش اـهـتـفصب

.نيمأتلل ةرسمس
–––––––––––

2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤم رارق بجومب

93٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي،81٠2 ةنس ويلوي

داـــــــــــمتعا نــــــــــمضتملاو71٠2 ةـــــــنس رــــــــبمفون٤1 قــــــــفاوملا

"ســـــنورــــيسأ روـــــــــيم" ةدودــــــحملا ةــــــيلوؤسملا تاذ ةـــــــكرشلا

"ECNARUSSA ERUELLIEM"،ةرسمس ةــــــــكرش اـــــــهتفصب

: يتأي امك ،نيمأتلل

٤1 قفاوملا93٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤم رارق بجومب“

صخشلا تاذ ةينطولا ةسسؤملا دمتعت ،71٠2 ةنس ربمفون

غـــــــنيميأ“ ةاــــــــمسملا ةدودــــــحملا ةــــــيلوؤــــــسملا تاذو دــــــــــيحولا

فرط نم ةرّيسملاو“ECNARUSSA GNIMYA ”تانيمأتلل

ةرـــــــــسمس ةـــــــــكرش ةـــــــــــــفصب ،ةرــــــــيمس يــــــــــسياــــمل ةدــــــــيسلا

يف خرؤـــــــملا7٠-٥9 مــــــــقر رـــــمألا ماـــــكحأل اـــــــقـــيبطت ،نيمأتلل

٥991 ةـــــــــنـــس رـــــــــياـــــني٥2 قـــــــــــفاوــــــملا٥1٤1 ماـــــــــع ناـــــــــبعش32

موـــــــسرملاو ،مـــــــــمتملاو لدـــــــعملا ،تاــــــنيمأتلاب قــــــــلعـــتملاو

61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا٠٤3-٥9 مقر يذيفنتلا

حــــــنم طورــــــــــش ددــــــــــحي يذـــــــــــلا٥991 ةنس ربوتكأ٠3 قفاوملا

مـــــــــهنم هــــــبحسو ةـــــــينهملا ةــــــيلهألاو داــــــمتعالا نيــمأتلا ءاــطسو

ةرــسمس ةـــــسراممل ،ممـــــــتملاو لدـعملا ،مهتبقارمو مـــــهتأفاكمو

 : ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــــفاوملا٩٣٤1 ماـــــــــــع ةدـــــــــــــــعقلا يذ٣ يفخّرؤـــــــــــم رارــــــــــق
يفخرؤـــــــملا رارــــــقلا لدـــــــــعي ،٨10٢ ةــــــنس وــــــيلوي61
٧10٢ ةنس ويلوي٣٢ قفاوملا٨٣٤1 ماـع لاوــــــش٩٢
سلـــجملا ءاضعأل ةـــيـــمسالا ةــــــمـــئاـــقـــلا ددــــحـــي يذـــلا
.نيمأتلل ينطولا

–––––––––––

قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم رارق بجومب

سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا لدعت،81٠2 ةنس ويلوي61

92 يف خرؤملا رارقلا قحلم يف ةددحملا ،نيمأتلل ينطولا

ددحي يذلا71٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا83٤1 ماع لاوش

،نيــــــمأتلل يـــــــنطولا ســـــــــلجملا ءاـــــــــضعأل ةــــــــــيمسالا ةــــــــــمئاقلا

: يــــــتأي اـــــمك

" –................................................................................

نيوضع ،رامع حولصمو ناسح يتافيلخ ناديسلا–

نيديسلل ،يلاوتلا ىلع ،افلخ ،نيمأتلا تاكرش يلثمم نيمئاد

،رصان شوهربأو رهاط الاب

يفظوم لثمم امئاد اوضع ،ناوضر تاليلع ديسلا–

ةمرارك ةديسلاو ،رصان ينول ديسلل افلخ ،تانيمأتلا عاطق

.افلختسم ،اوضع ،داعس

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

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

قـــــــــــــفاوـــملا0٤٤1 ماـــــــــــع لّوألا عـــــــــــيبر٤1 يفخرؤـــــــــــم رارـــــــــــق
ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٨10٢ ةنس ربمفون٢٢
يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا
.ناسملت ةيالو ،”يديهم نب ىسرم“

––––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ



٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1
39م٨10٢ ةنس  ربمسيد٣٢

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم81 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع رفص12 يف خرؤملا68–7٠ مقر يذيفنتلا

قــــــفاوي ،هالــــــــعأ روــــــكذــــــملاو لّدـــــــــعملا ،7٠٠2 ةــــــنس سراـــــــم11
عـــــــسوــتــلا ةــــــــــقــطــنمل ةـــــــيــحاـــيسلا ةــــــئيـــهـــتـــلا طـــطــــــخـــم ىلــــــع
ةـــــــــــيدـــلـــب ،”يدـــــــــيـــهـــم نــــــب ىـــــــــسرــــم“ يـــــــــــحاــــيسلا عـــــــــــقوملاو
لـــــــــــصأب قـــــــحلملا ،ناـــــــــسملت ةـــــــــيالو ،يدـــــــــيهم نــــب ىـــــــــسرم
٥2,22 اــــــهردـــق ةــــــــئيــــهــــتــــلــــل ةــــــــلــــباــــق ةـــــــحاسمب ،رارـــــــقــــلا اذـــــــه
اراــــــــتكه٥2,22 اــــــــــهردق ةـــــــــحاــــسم لــــــــصأ نـــــــــم ،اراــــــتـــــــكه

.يــــــحايسلا عـــــــقوملاو عـــــسوتلا ةــــــــــقطنمل

نوناــــــــقلا نــــــم31 ةداــــــــــــملا ماـــــكحأل اقـــــــبط :٢ ةداملا
قــــــفاوملا32٤1 ماــــــــع ةّجحلا يذ61 يف خرؤــــــملا3٠–3٠ مــــــقر
ططـــــخم لداـــــــعي ،هالـــــــعأ روـــــــكذملاو3٠٠2 ةـــــــنس رـــــــــياربف71
ءازــــــجألل ةــــــبسنلاب ةـــــــئزجتلا ةــــــصخر ةـــــيحايسلا ةــــــئيهتلا
.ءاـــــــــنبلل ةـــــــلباقلا

ةــّيمـسّرــلا ةدـــــيرــجلا يف رارـــــــقـلا اذـــــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع لّوألا عيبر٤1 يـــف رـئازـجلاــب ررـــح
.81٠2 ةنس ربمفون22

دوعسم نب رداقلا دبع

ةجحلا يذ61 يف خرؤملا3٠–3٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–

قطانمب قلعتملاو3٠٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا32٤1 ماع

،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

عيبر٥2 يف خرؤملا232–88 مقر موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو8891 ةنس ربمفون٥ قفاوملا9٠٤1 ماع لّوألا

،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

خرؤملا3٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةـــــنس تـــــــشغ71 قـــــفاوملا83٤1 ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس سرام11 قفاوملا82٤1 ماع رفص12
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خرؤملا٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةــــــيديلقتلا ةــــــعانصلاو ةــــــحايسلا رــــــيزو تاـــــــيحالص ددـــــــــحي
،لّدعملا

٥3٤1 ماع ةّجحلا يذ٥1 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ططخم دادعإ ريرقت نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا
ىسرم يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا

 ،)ناسملت ةيالو( يديهم نب

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


