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ةّيميظنتميسارم

١٤٤١ماعبجر٦١ يف خّرؤم٩٥-0٢ مقر يسائر موسرم
باب ثادحإ نـمضتي ،0٢0٢ةنسسرام١١ قــفاوملا

ةرازو رــــــييست ةــــــينازـــــيم ىـلإ داـــــــمتعا لــــــيوــــحتو
.لاصتالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦-١٩ ناــــــتداملا اــــمّيس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوـــش8 يف خّرؤــــملا7١-٤8 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قــــفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عــــيبر٤١ يف خّرؤــــملا٤١-٩١ مـــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداـــــمج2 يـف خّرؤــــملا يـــسائرلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
نـــّمضتملاو٠2٠2 ةـــنس يـــفناج72 قــــفاوملا١٤٤١ ماـــــعةيناثلا

ةكرتشملافيلاكتلا ةينازيمل ةصّصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2  يـف خّرؤملا82-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــنس يـــــفناج72 قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج
لاصتالا ريزول ةــصّصخملا تاداـــمتعالا عـــيزوت نـــمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييـــــست ةينازيـــــــم لودـــــــج يـــــــف ثدــــــــحـــــي: ىلوألا ةّداـملا
2٠-7٣ همقر باب - ةفلتخم تاقفن - عباسلا مسقلا ،لاصتالا

ةداعإ قوقح ءانتقاب ةقلعتم تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا“ هناونعو
ةدئافل عفدي صيصخت(٠2٠2 ةيبملوألا باعلألل يزفلتلا ثبلا
.”)ةزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملا

هردــــق داــــمتعا٠2٠2 ةــــنـس ةــــينازـيم نـــــم ىــــــغـلي:٢ ةّداـملا
يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥2( رانيد نويلم نوسمخو ناتئام
تاقفن“١٩-7٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردــــق داـــمتعا٠2٠2 ةــنـس ةــــينازيمل صصـــــخـي:3 ةّداـملا
يــف دـّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥2( رانيد نويلم نوسمخو ناتئام
ةرادإلا“2٠-7٣ مقر بابلا يـفو لاصتالا ةرازو رــــــييست  ةــــــينازيـم
يزفلتلا ثبلا ةداعإ قوقح ءانتقاب ةقلعتم تاقفن - ةيزكرملا
ةسسؤملا ةدــئاــفــل عــفدــي صيصخــت(٠2٠2 ةــيــبملوألا باــعــلألل
.”)ةزفلتلل ةيمومعلا

لــــــك ،لاــــصتالا رــــــيزوو ةـــــيلا  ـملا رــــــيزو فـــــّـلــكي:٤ ةّداـملا
ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا

سرام١١قفاوملا١٤٤١ماعبجر٦١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع بجر٩١ يف خّرؤــم0٦-0٢ مقر يذيفنتموـسرم
ةــــــــيقاــــــــفتالا ددـــــــحي ،0٢0٢ ةـــــنس سراـــــــــــم٤١قــــــــفاوــــــملا
يعامتجالا نامضلا تائيه نيب ةمربملا ةيجذومنلا

.ةدالولاب لفكتلل ةصاخلا ةيئافشتسالا تاسسؤملاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ناــــمضلاو لــــيغشتلاو لـــــمعلا رــــيزو رـــــيرقت ىلـــــع ءاــــــنب–
،يعامتجالا

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ناضمر١2 يف خّرؤملا١١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
،هنم٠٦ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ماع رفص٦١ يف خّرؤملا8٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاعزانملاب قلعتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا٩2٤١

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف

ماع لاّوش8١ يف خرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١

ىدامج٩ يف خّرؤملا72–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٤8٩١ ةنس رياربف١١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا
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 قـــــــــــحلملا
 ةمربملا ةيجذومنلا ةيقافتالا
يعامتجالا نامضلا تائيه نيب

ةدالولاب لفكتلل ةصاخلا ةيئافشتسالا تاسسؤملاو

: نيب

.............................................................................: قودنصلا

....................................................................................: رقملا

........................................... : ماعلا اهريدم فرط نم لثمملا

،ةهج نم

: و

:  هاندأ ةامسملا ةصاخلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

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

.................................................................................... :رقملا

.................................يف خّرؤملا......................مقر صيخرتلا

....................................................................فرط نم مّلسملا

.................................................................: فرط نم ةلثمملا

،ىرخأ ةهج نم

: يتأي ام ىلع قافتالا مت

لوألا لصفلا
ةيقافتالا عوضوم

طورــــــش دـــــــيدـــحت ىلإ ةــــيقاــــــفتالا هذــــــه فدــــــــــهت : ىلوألا ةداملا
يعامتجالا نامضلا نم نيديفتسملا تادالوب لفكتلا تايفيكو

ةيقافتالا هذه يف فرطلا ،ةصاخلا ةيئافشتسالا تاسسؤملا يف
.”ةصاخلا ةسسؤملا“ ّصنلا بلص يف ىعدت يتلا

: مه ةيقافتالا هذه نم نوديفتسملا:٢  ةداملا

 ،ايعامتجا نهل نّمؤملا–

.ايعامتجا هل نّمؤملا تاجوز وأ ةجوز –

اذكو ةـيقافتالا هذـــــهب ةـــــلومشملا لاـــــمعألا دّدـــــحت:3  ةداملا
.ةيقافتالا هذهب لوألا قحلملا يف اهتاريعست

ةقفاوملا ءارجإل ةيرصيقلا ةيلمعلا ةطساوب تادالولا عضخت
 .جلاعملا بيبطلا نم ّللعم حارتقا ىلع ءانب ،قودنصلل ةقبسملا

ةدالولا لالخ ةيرصيق ةيلمع ىلإ ءوجللا مت اذإ اـم ةـــــلاح يف
تاءارجإل عضخيس ةيلمعلا هذهب لفكتلا نإف ،تافعاضم ببسب
.ةيدعبلا ةبقارملا

خرؤملا١١–٣8 مقر نوناقلا نم يناثلا ناونعلا قيبطت تايفيك
قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا تانيمأتلاب

يف خّرؤملا٠7٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

82 يف خّرؤملا7٠–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2٩٩١ ةــــنس يــــفناج٤ قــــفاوملا2١٤١ ماــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج
يعامتجالا نامضلا قيدانصل يـــنوناقلا عـــضولا نــــمضتملاو
لّدـــــــعملا ،يــــعامتجالا ناـــــمضلل يلاـــملاو يرادإلا مــــــيظنتلاو
،مّمتملاو

٥ يف خّرؤملا٦72–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نّمضتملاو2٩٩١ ةنس ويلوي٦ قفاوملا٣١٤١ ماع مّرحم
،بطلا تايقالخأ ةنّودم

يف خّرؤملا١7١–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــــلا٥٠٠2 ةـــنس وــــيام7 قــــفاوملا٦2٤١ ماـــع لوألا عــــيبر82
،ايعامتجا مهل نّمؤملل ةيبطلا ةبقارملا ريس طورش دّدحي

٠١ يف خّرؤملا١2٣–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا82٤١ ماع لاّوش
،اهريسو ةصاخلا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ميظنت

٩ يف خّرؤملا٤2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٠٦ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١–٣8
فدهي ،مّمتملاو لّدعملا  ،ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتملاو٣8٩١
نيب ةــمربملا ةـــيجذومنلا ةـــيقافتالا دــــيدحت ىلإ موـــسرملا اذــــه
ةــــــيئافشتسالا تاـــــــسسؤـــــــملاو يـــــــعاــــــمتجالا ناــــــــــمضلا تاــــئيه
.ةدالولا تايلمعب لـــــــــــفكتلل ةــــــــصاخلا

يف اهيلع صوصنملا ةيجذومنلا ةيقافتالا جذومن قفري
.موسرملا اذهب قحلملاب ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رـــــشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤١ قــــــفاوملا١٤٤١ ماـــع بــــجر٩١ يف رئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ىلــــــع رهـــــسلا ةــــصاخلا ةـــــسسؤملا ىلــــــع نّيــــــعتي:٨ ةداملا

يف نـــمألاو ةــــياقولا لاـــجم يف هــــب لومـــعملا مـــيظنتلا مارــــتحا

.ةيئافشتسالا ةياقولاو لمعلا طسو

يف نّودـــــت نأ ةـــصاخلا ةــــسسؤملا ىلــــع نّيعـــــتي:٩ ةداملا

ينوناقلا لثمملا فرط نم عّقوملاو مقرملا لوبقلا لجس

ةحصلل يئالولا ريدملا  فرط نم هيلع رشؤملاو ةسسؤملل

اذكو ةديفتسملا ناونعو نسو بقلو مسا ،ينعملا ناكسلاو

.ةسسؤملا نم جورخلاو لوبقلا تيقوتو خيرات

فلملا ةيرس نامضب ةصاخلا ةسسؤملا مزتلت :0١ ةداملا

مـــيظنتلاو عــــيرشتلل اــــقبط هــــب ةـــمزلملا ،نــــيديفتسملل يــــبطلا

.امهب لومعملا

ماظن لامعتساب ةصاخلا ةسسؤملا مزتلت:١١ ةداملا

اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط ”ءافشلا“

لامعتسالل ةماعلا طورشلا مارتحا لظ يف ةيقافتالا هذهلو

ةــــــقيثولا يف ةـــــنيبم يـــــه اــــمك ،اـــــــهب ةـــــــقلعتملا تاءارـــــــجإلاو

لكيهل ينورتكلإلا حاتفملا عم تقولا سفن يف اهل ةمّلسملا

.”ءافشلا“ ةقاطب لامعتسا ةيجمربو تاجالعلا

اهل رفوتت نأ ةصاخلا ةسسؤملا ىلع بجي ،ددصلا اذهبو

ةـــكبشب ةـــلوصوم نوــــكت نأو ةــــمئالملا يلآلا مالـــعإلا ةزــــهجأ

.”ءافشلا“ ةقاطب يئراق وأ ئراقو تنرتنإلا

يف هجوتو ّدعت نأب ةصاخلا ةسسؤملا مزتلت:٢١ ةداملا

ةيدرفلا رـــــيتاوفلا  يـــــعامتجالا ناــــمضلا ةــــئيه ىلإ رــــهش لــــــك

.نيديفتسملل ةمدقملا تامدخلاب ةقلعتملا

ىلـــع وأ يـــنورتكلإلا قـــيرطلا نـــع اـــمإ ةروـــتافلا دادـــعإ مـــتي

.ةينورتكلإ ةماعد

قئاثولا ىلع ،ةيلاقتنا ةفصب ،ةروتافلا ّدعت نأ نكميو

.خسن )٣( ثالث يف ةيقرولا

ةقفرم ،ةزجنملا لامعألل ةيدرفلا ةرتوفلا نوكت نأ بجي

ةئيه فرط نم مّلسملا لفكتلاب مازتلالل ةيلصألا ةخسنلاب

ةدـــــيفتسملل لــماـــــكلا يــــبطلا رــــيرقتلاو يـــــعامتجالا ناــــمضلا

ةــــــلاكولل راــــشتسملا بيــــبطلا ىلإ يّرــــس فرـــظ يف هّجوــــيو

.ةصاخلا ةسسؤملا دجاوت ناكمل ةيئالولا

ةـــــبلاـــطم مدــــــعب ةـــــصاـــــخلا ةــــــسسؤــــملا مزـــــتــــــلت:3١ ةداملا

صوصنملا لامعألا ناونعب ىرخأ باعتأ عفدب نيديفتسملا

.هالعأ٣ ةداملا يف اهيلع

يناثلا لصفلا

ةصاخلا ةسسؤملا تامازتلا

ةصاخلا ةسسؤملل ينوناقلا لثمملا ىلع بجي:٤  ةداملا
: نم لكشتي افلم يعامتجالا نامضلا ةئيه ىلإ مدقي نأ

ةصاخلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا حتف صيخرت نم ةخسن –
حلاصملا فرط نم ّملسم ،ةدالولل لمتحـملا طاشنلا عيسوت وأ
،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

تازــــــيممب ةـــــقلعتملا ةـــــصاخلا ةـــــسسؤملل ةـــــينقت ةـــــقاطب –
يثيدحب لّفكتلاو ةدالولا طاشنب ةصاخلا اهتازيهجتو ةسسؤملا
،ةدالولا

تالــــــــــباــــــــقلاو نييـــــــــــــبطلا نيـــــــسراـــــممــــلل ةـــــــــيمسالا ةــــــــــمئاـــــقلا –
تاصصختو بتر وأ كلس لكو نييبطلا هبش نيمدختسملاو
ىرخأ تاجالع لكو ةيحارجلا ةيبطلا تاجالعلا  ميدقتل ةلهؤم

،طاشنلاب ةقالع اهل ةسسؤملا لخاد ةيرورض

ينطولا قودنصلا اهّدعي تاكارتشالا ءافيتسا ةداهش –
ينطولا قودنصلاو ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل
،ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل

تاـياــفــنــب ةصاخلا ةسسؤملا لــفــكــت تبــثــت ةــقــيــثو لــك –
ةصاخلا لئاسولا( ىودعلا رطخ لكشت يتلا تاجالعلا طاشن
.)انوناق لهؤم رخآ لكيه عم ةيقافتا وأ

نيسرامملا نيمدختسملاب قلعتي رييغت لكب ّغلبي نأ بجي
ىلإ ،طاشنلاب ةلصلا تاذ تازيهجتلاو ةصاخلا ةسسؤملا يف
.اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ يف يعامتجالا نامضلا ةئيه

ةسسؤملا يف ةدالوـــــلا تاــــطاشن مــــتت نأ بــــــجي:٥  ةداملا
ءاسنلا ضارمأ يف صتخم بيبط ةيلوؤسم تحت ةصاخلا

.لماكلا تيقوتلاب هلمع سرامي ديلوتلاو

يوذ نيمدختسملا ليغشت ةصاخلا ةسسؤملا ىلع نّيعتي
.ةدالولا طاشن لاجم يف ةبولطملا تاءافكلا

لفكتلاب مازتلا نودب ةديفتسملا لوبق ةلاح يف:٦  ةداملا
نيعتي هنإف ،يعامتجالا نامضلا ةئيه نم مّلسملا قبسملا

ءاــفيتسا نـــم دّكأتلا ،لوــــبقلا روـــف ،ةـــصاخلا ةــــســسؤملا ىلــــع
 .هاندأ١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلا

فرط نم لفكتلاب مازتلالا بلط جردي ،ةلاحلا هذه يفو
ةطساوب ،ةديفتسملا باسحل ،لابقتسالل ةصاخلا ةسسؤملا
.ةيقافتالا هذهب يناثلا قحلملا يف ةددحـملا ةرامتسالا

لامعألا ميدـــــقت ةـــصاخلا ةـــسسؤملا ىلع نّيعـــــتي:7 ةداملا
اــــقبط نــــيديفتسملل ،هالـــــعأ٣ ةداــــملا يف اـــــهيلع صوـــــصنملا
 .ايملاع اهب لومعملا ةيحصلا ريياعملل
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،ةـــــيــقاــفــتالا هذــــهــب يــــناــثــلا قـــحـــلملاـــب قــــفرملا جذوــــمـــنـــلا بــــسح
يتلا ةصاخلا ةسسؤملا نم لوبقلاب ةقبسملا ةقفاوملا نمضتي
.ةديفتسملا اهتراتخا

بـــــيبطلل يـــبط رـــيرقتب لــــفكتلا بــــلط قــــفرـــي نأ بــــــجي
ةدالوـــلل ضرـــتفملا خـــيراتلا صوــــصخلا ىلـــع حّضوي جـــلاعملا

.رمألا ىضتقا اذإ اهتعيبطو

صوـــصنـــــــملا تاءارــــــــجإلا ماــــمتإ مدـــــع ةــــــــلاــــح يف:٢٢ ةداملا
هل ّنمؤملا مقي مل اذإ وأ ةيبط بابسأل هالعأ٠2 ةداملا يف اـهيلع
روف ،ةديفتسملا ىلع بجي هنإف ،ةردابملاب ايعامتجا )اهل(
ةــــــجوز وأ ايـــعامتجا اــــهل نــــــّمؤمك اــــهتفص تاـــبثإ ،اـــــهلوبق
ةـــــقاــطب ميدـــــــقتب قـــــحلا لـــــيوخت طورـــــشو اــيعامتجا هـل نــــّــمؤـم
امدنع يلــئاعلا رـــتفدلاو ةـــــيوهلا ةـــــقيثوو ةـــــحلاص ”ءاـــــفشلا“
.جوزلاب رمألا قلعتي

سماخلا لصفلا
ةبقارملا

تايلمع ليهستب ةصاخلا ةـــــسسؤملا مزـــــتلت :3٢ ةداملا
وـــــــلثمم اـــــهب موـــــقي يـــــتلا ةــــيقافتالا هذـــــه قــــيبطت ةــــبقارم
اـــــــــــقبط ضرــــــــغلا اذـــــهل نيـــلهؤـــــملا يـــعاــمتجالا ناـــــمضلا ةئيه
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

سداسلا لصفلا
 اهليدعتو ةيقافتالا ةدم

ةلباق ةدحاو ةنس ةدمل ةيقافتالا هذه مربت:٤٢ ةداملا
 .ةلثامم ةدمل ينمضلا ديدجتلل

لامعألا ةمئاق اميس ال ،ةيقافتالا هذهل ليدعت لك:٥٢ ةداملا
تارــــيعستلا غـــــلابمو ،ةـــيقافتالا هذـــــه راـــطإ يف اــــهب لفـــــكتملا
مـــتي نأ نــــكــــــمي لوألا قــــــــحلملا يف اـــــهيلع صوــــــصنملا ةـــيفازجلا

نامضلاب فــــــلكملا رـــيزولا ةـــقفاوم ةاـــعارم عـــم ،قـــحلم بـــجومب
.يعامتجالا

عباسلا لصفلا
تاعزانملاو تاجاجتحالا

هذــــه دوـــنب قيـــبطت صـــخي جاـــــجتحا ةـــــلاح يف:٦٢ ةداملا
هجوي نأ هاوكش مدق يذلا فرطلا ىلع بجي هنإف ،ةيقافتالا
ةـــــــيتوبثلا قـــــئاثولاب اـــــقفرم اـــــــجاجتحا رـــــخآلا فرـــــطلا ىلإ
.ةيرورضلا

نيدقاعتملا نيفرطلا يلثمم روضحب فالخلا ةسارد متت
.يدو قافتا ىلإ لصوتلا لجأ نم

ةمكحـملا مامأ عازـــــنلا عـــــفري ،فالـــــخلا رارـــــمتسا ةــــــلاح يف
.ايميلقإ ةصتخملا

ثلاثلا لصفلا

يعامتجالا نامضلا ةئيه تامازتلإ

مــــــيلستب يـــــعامتجالا ناــــمضلا ةــــئيه مزـــــتلت:٤١ ةداملا
هالعأ٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا لامعألاب لفكتلاب مازتلا
.ايعامتجا هل نمؤملل ةصاخلا ةسسؤملا فرط نم ةمّدقملا

نامض يعامتجالا نامضلا ةئيه ىلع نّيعتي:٥١ ةداملا
تاـيـبدأ دـعاوـقـل اـقـبـط ضيرـمـلـل ةـيـبـطــلا تاــموــلــعملا ةــيرس
.بطلا ةنهم

رــجأ عـــفدب يعاــــمتجالا ناــــمضلا ةــــئيه مزــــــتلت:٦١ ةداملا
فرط نم ةمدقملا ،هالعأ٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا لامعألا
ةيفازجلا تاريعستلا غلابم ساسأ ىلع ،ةصاخلا ةسسؤملا
.ةيقافتالا هذهب لوألا قحلملا يف ةروكذملا

ريتاوفلا ديدستب يعامتجالا نامضلا ةئيه مزتلت :7١ ةداملا
يف ةصاخلا ةسسؤملل ةقحتسملا هالعأ2١ ةداملا يف ةروكذملا
هذـــه مالـــتسا خـــيرات نــم ءادـــتبا ،اـــموي )٠٣( نوـــثالث هاصقأ لــــجأ
.اهب ةقلعتملا ةيتوبثلا قئاثولاو ريتاوفلا

ةــــيالول ةـــينعملا يــــعاــمتجالا ناــــمـــضلا ةــــــئيــــه:٨١ ةداملا
هذــــه عـــم ثداـــحـملا يـــه ةــــصاخلا ةـــــســـسؤملا دـــــجاوت ناــــكم
قيبطتب ةلص تاذ ةلأسم وأ ءارجإ يأل ةبسنلاب ةسسؤملا

.ةيقافتالا هذه

عــضت نأـــب يـــعامتجالا ناـــمضلا ةـــئيه مزــــتلت :٩١ ةداملا
لكيهل ينورتكلإلا حاتفملا ةصاخلا ةسسؤملا فرصت تحت

ةــــــقاطب لاـــــمعتساب حــــمست يــــتلا ةـــــيجمربلاو تاــــــجالعلا
.”ءافشلا“

ةـــيجمرب جاـــمدإب يـــعامتجالا ناـــمضلا ةـــئيه ىلع ّنيــــعتي
،ةــصاخلا ةـــسسؤملا فّرـــصت تـــحت ةـــعوضوملا ”ءاـــفشلا“ ماـــظن
.ماظتناب اهنييحتو

ناـــــمضب يـــــــعاـــمتجالا ناـــــــمضلا ةـــئيه مزــــــــتلت :0٢ ةداملا
.ةمئاد ةفصب ”ءافشلا“ ماظن ةنايص

عبارلا لصفلا

ايعامتجا مهل نّمؤملا تامازتلا

ةدافتسالل ايعامتجا )اهل( هل ّنمؤملا ىلع ّنيعتي:١٢ ةداملا
يعامتجالا نامضلا ةئيه ىدل مدقت نأ ،ةيقافتالا هذه ماكحأ نم
ةدالولل ضرتفملا خيراتلا قبسي يذلا رهشلا لالخ لّفكت بلط
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ةلاسرب رخآلا فرطلا راعشإ ةطساوب ةيقافتالا خسف متي
ذيفنتلا زيح خسفلا لخديو ،مالتسا لصو عم اهيلع ىصوم
مالتسا خيرات نم ءادـــتبا دـــحاو )١( رــهشب قـــبسم راـــعشإ دــــعب
.ةلاسرلا

نم ءادتبا ذيــفنتلا زـــيح ةـــيقافتالا هذــــه لــــخدت :٩٢ ةداملا
 .)2( نيفرطلا لبق نم اهيلع عيقوتلا خيرات

......................... قفاوملا........................................ـب ررح

ةصاخلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا نع

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

يعامتجالا نامضلا ةئيه نع

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

نماثلا لصفلا
اهخسفو ةيقافتالا ضقن

نيفرطلا دحأ نم ةيقافتالا هذه ضقن نكمي :7٢ ةداملا
راــــعشإ عـــم اـهــــيلع ىــــصوم ةــــلاسر ةـــــطساوب نـــــيدقاعتملا

هـــتدم قـــــبسم راـــــعشإب رـــــخآلا فرـــــطلا ىلإ هــــــجوت مالــــــتسالاب
.دحاو )١( رهش

ةلاح يف نوناقلا ةوقب ةيقافتالا هذه خسف متي:٨٢ ةداملا
حلاصملا فرط نم ةصاخلا ةسسؤملا حتف صيخرت بحس

.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

: ةلاح يف  ،نيفرطلا دحأ نم ةيقافتالا خسف نكمي امك

،نيفرطلا دحأ نم ةيدقاعتلا تامازتلالا مارتحا مدع –

يتلا ئدابملاب سمي يميظنت وأ يعيرشت ليدعت –
.ةيقافتالا هذه مكحت

)جد( ةيفازجلا تاريعستلا غلابم لامعألا نييعت مقرلا

ةيعيبط ةيفيكب ةطيسبلا ةدالولا

جرفلا عضب ءارجإ لالخ نم ةيعيبط ةيفيكب ةطيسبلا ةدالولا

نينجلا طقل ةيلمع لالخ نم ةيعيبط  ةيفيكب ةطيسبلا ةدالولا

ةيفاجلاقوف ام يعضوملا ريدختلا عم ةيعيبط  ةيفيكب ةطيسبلا ةدالولا

مأوتلاب ةصاخلا ةدالولا

ةطيسبلا ةيرصيقلا ةدالولا

 تابدن ىلع يوتحي محر ىلع ةيرصيقلا ةدالولا

،ةيفاضإ ضارمأ نم نيناعت يتاوللا ءاسنلل ةــــبسنلاب ةــــيرصيقلا ةدالوــــلا

ةلوانتملا ةيودألاب لفكتلا كلذ يف امب ،يركسلاو مدلا طغض عافترا اميس ال
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لوألا قحلملا

ةيقافتالا اهيطغت يتلا  ةيفازجلا تاريعستلا غلابمو لامعألا
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دـــــــيفتسملا صــــــخشلاب فـــــيرعتلا
ايعامتجا )اه( هل  نّمؤملا
................................................................................................................................................................................: بقللا
..................................................................................................................................................................................مسالا

....................................................................................................................................................: يعامتجالا نامضلا مقر
.............................................................................................................................................................................: ناونعلا
ديفتسملا جوزلا
................................................................................................................................................................................: مسالا
................................................................................................................................................................................: بقللا

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

اـــــــــــــيعامتجا )اه( هل  نــــــــمؤملا حــــــــيرصت
: هاندأ ةفرعملا ةدايعلا ترتخا يننأ حّرصأ ،ةديسلا ،ديسلا ،هلفسأ عّقوملا انأ

.......................................................................................................................................................موي ةررقملا يتدالو
...........................................................................................................................موي ةرّرقملا يتجوزب ةصاخلا ةدالولا

عيقوتلاو خيراتلا

اهراــــــيتخا مت يتلا ةــــــــصاخلا ةيئافشتسالا ةــــــــــسسؤملاب فيرعتلا

.......................................................................................................................................................................... : ةيمستلا

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

...............................................................................................................................................ينوناقلا لثمملا بقلو  مسا

ةدالولا لجأ نم انتسسؤم ىوتسم ىلع...........................................................ةديسلاب لّفكتلاب مزتلأ ،هلفسأ عّقوملا انأ

.......................................................................................................................................................................موي ةررقملا

متخلاو عيقوتلاو  خيراتلا

يناثلا قحلملا

 مازــتلالا بــلـــــط ةراــمتسا
 ةدالوــــــلاب لـــــفكتلاب

.................................................................................................................................................... :يعامتجالا نامضلا ةئيه
.................................................................................................................................................................................. :ةلاكولا

١٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخّرؤم07-0٢ مقر يذيفنتموسرم
ريبادت ددــــحـــــي ،0٢0٢ ةــــنــــــس سراــــــم٤٢قـــــفاوــــــملا
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكت
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداــــمـــــلا امّيـــس ال ،روتــــسدلا ىلــــــع ءاـــــنب –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –

نوناـــق نمـــضـــتـــمـلاو٦٦٩١ ةنــــــس وــــيـــــنوــــــي8 قــــــفاوـــــملا٦8٣١
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،تابوقعلا

ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو88٩١ ةنس يفناج٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي72 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج7١ يف خّرؤمـلا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمــضــــتمـلاو١٠٠2 ةنــــــس تشـــــــغ7 قفاوـــــمـلا22٤١ ماــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت
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ىدامج72 يف خّرؤــــــمـلا8٠-٤٠ مقر نوناـــــقلا ىضتقــــمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامــج٩١ يف خّرؤــــــمــــــلا٣٠-٦٠ مــــــقر رـــــــمألا ىضتـــــقــــــمبو –
نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتــمـلاو2١٠2 ةــنـــــس رــيارـــبــــــف١2 قـــــفاوــــمـلا٣٣٤١ ماــــــع
،ةيالولاب

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلا و8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةـــنس سراــــم١2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــــــع بجر
اـنوروـــك سورـــيـــــف ءاـــــبو راـــــشــــتــــــنا نــــــــم ةـــــياــقوــلا رـيــــبادـــتب
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

: يتأي ام مسري

ريبادت ديدحتىلإ موسرمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
انوروـــك سورـــيـــف ءاـــبو راــــــشـــتـــنا نـــم ةــــياــقوــــلل ةيــلـيــمـــكــت
.هتحفاكمو )٩١ -ديفوك(

،رجحلل ةمظنأ عضو ىلإ ةيليمكتلا ريبادتلا هذه يمرت
نــيوــمتو ةيراــجتــلا ةــطــشــــــــنألا رــــيـــطأــــتو ،ةـــكرــحلا دــيــيــقــتو
نينطاومـلا ةئبعت تايفيك اذكو دعابتلا دعاوقو ،نينطاومـلا

ءاـبو راشتــنا نــم ةــياــقوــلــل ينــطوــلا دــهجلا يف مــهــتــمــهاسمل
.هتحفاكمو )٩١ -ديفوك( انوروك سوريف

اهب حرصمـلا تايدلبلا وأ /و تايالولا يف ماقي:٢  ةّداملا
سورـيـف ءاـبوـل رؤبــك ةــيــنــطوــلا ةــيــحصلا ةــطــلسلا لــبــق نــم
.يلزنمـلا رجحلا ماظن ،)٩١ -ديفوك( انوروك

ةيالولا ميلقإ يف دجاوتم صخش لك يلزنمـلا رجحلا صخي
.ةينعمـلا ةيدلبلا وأ /و

.لوألا ريزولا لبق نم رجحلا اذه ررقي

،ايئزج وأ ايلك يلزنمـلا رجحلا نوكي نأ نكمي:3  ةّداملا
ةيدلبلا وأ/و ةيالولل ةيئابولا ةيعضولا بسح ،ةددحم تارتفلو
.ةينعمـلا

صاخشألا مازلإ يف يلكلا يلزنمـلا رجحلا لثمتي:٤ ةّداملا
،ةينعمـلا ةرتفلا لالخ ،مهتماقإ نكامأ وأ مهلزانم ةرداغم مدعب
.موسرمـلا اذه يف اهيلع صوصنمـلا تالاحلا يف ادع ام

مدعب صاخشألا مازلإ يف يئزجلا يلزنملا رجحلا لثمتيو
تارتفلا وأ/و ةرتفلا لالخ مهتماقإ نكامأ وأ مهلزانم ةرداغم
.ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةررقمـلا ةينمزلا

،رجحلا تارتـف لالــــخ صاــــخشألا ةكرــــــح عنــــمت:٥ ةّداملا
،قطانمـلا هذه لخاد اذكو ةينعمـلا ةيدلبلا وأ ةيالولا وحنو نم
.موسرمـلا اذه بجومب ةددحمـلا تالاحلا يف ادع ام

ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادت مارتحا لظ يف:٦ ةّداملا
تاطلسلا اهـــتذــــخــــتا يـــتـــــلا )٩١ -ديفوك( اـــــنوروــــــك سورـــيـــف
ليبس ىلع ،لقنتلاب صاخشألل صيخرتلا نكمي ،ةيحصلا
: ةيتآلا يعاودلل ،ءانثتسالا

،اهل صخرمـلا رجاتمـلا نم نيومتلا تاجايتحا ءاضقل –

،لزنمـلا راوجب نيومتلا تاجايتحا ءاضقل –

،ةحلمـلا جالعلا تارورضل –

.هب صخرم ينهم طاشن ةسراممـل –

ةيئالولا ةنجللا فرط نم ةصخرلا ميلست تايفيك ددحت
سوريف ءابو نم ةياقولل يعاطقلا طاشنلا قيسنتب ةفلكمـلا

.هاندأ7 ةداملا يف ةروكذملا ،هتحفاكمو ،)٩١ -ديفوك( انوروك

ذاختاو ،ةذختمـلا ريبادتلا فييكتب ةنجللا هذهل صخري
قفو ،هتحفاكمو ءابولا راشتنا نم ةياقولل ةيفاضإ ريبادت
.يحصلا عضولا روطتو ةيالولا تايصوصخ

طاشنلا قيسنتب ةفلكم ةيئالو ةنجل أشنت:7 ةّداملا
،)٩١ -ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل يعاطقلا

ةيالولا يلاو اهسأري يتلا ةنجللا هذه لكشتتو .هتحفاكمو
: نم ،ايميلقإ صتخمـلا

،نمألا حلاصم يلثمم –

،ماعلا بئانلا –

،يئالولا يبعشلا سلجمـلا سيئر –

.ةيالولا رقمـل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

نمألا حلاصمو ينطولا كردلا حلاصم فلكت:٨ ةّداملا
ةيئالولا ةنجللا تارارق ذيفنتب ،ايميلقإ ةصتخمـلا ،ينطولا
سوريف ءابو نم ةياقولل يعاطقلا طاشنلا قيسنتب ةفلكمـلا

.هالعأ ةروكذمـلا ،هتحفاكمو )٩١ -ديفوك( انوروك

٠١ ةدمـل ةديلبلا ةيالو ىلع لماك رجح قبطي:٩ ةّداملا
.ديدجتلل ةلباق مايأ

.ءاضتقالا دنع ،ىرخأ تايالو ىلإ ءارجإلا اذه دتمي نأ نكمي
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ةطشنألا ةسراممـل ةيرورضلا صاخشألا تالقنتب صخري
.هاندأ١١ ةدامـلا يف اهيلع صوصنمـلا

نم يئزج رجح ،رئازجلا ةيالو ىلع قبطي:0١ ةّداملا
حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ءاسم ةعباسلا ةعاسلا
.دغلا

نأ نكميو ،ديدجتلل ةلباق مايأ٠١ ةدمـل ءارجإلا اذه قبطي
.ءاضتقالا دنع ،ىرخأ تايالو ىلإ دتمي

.)2( نيصخش نم رثكأل عمجت لك ،ةرتفلا هذه لالخ ،عنمي

يف اهيلع صوصـــنـــملا قـــلــــغـــلا تاءارــــــجإ دـــتــــمت:١١ ةّداملا
٦2 يف خرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم٥ ةدامـلا

روكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر
.ينطولا بارتلا ةفاك ىلإ ،هالعأ

،ةئزجتلاب ةراجتلا ةطشنأ عيمج قلغلا ءارجإ ينعي امك
: داومـلاب ناكسلا نيومت نمضت يتلا كلت ءانثتساب

رضخلا ،ةلاقبلا تالحم ،تانبلمـلا ،زباخمـلا( ةيئاذغلا –
،)موحللا ،هكاوفلاو

،فيظنتلاو ةنايصلا –

.ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا –

ةسراممب ةيئاذــغلا داوــــــملل نيلوــــجتــــمـلا ةــــعاــــبلل صـــــخرـــــي
دعابتلا ريبادت مارتحا عم ،ءايحألا ىلع ةبوانمـلاب مهطاشن
.موسرمـلا اذه اهيلع صني يتلا

ةانثتسمـلا ةطشنألا ىلع ءاقبإلا متي نأ بجي:٢١ ةّداملا
ىلع ،هالعأ١١ ةدامـلا يف روكذمـلا قلغلا ءارجإ قيبطت نم
 .ةينعمـلا ةرتفلا ىدم

تامدخلا نمضت يتلا طاشنلا تاعاطقو تاسسؤمـلا مزلت
،ةيمومعلا ةفاظنلا لاجم يف اميس الو ،ةيساسألا ةيمومعلا

ةيكلسلا تالصاومـلاو زاغلاو ءابرهــــكلاو ءامـــــلاب دــــيوزــــتلاو
،نيمأتلا تاكرشو كونبلاو ةيديربلا تالاكولاو ،ةيكلساللاو
 .اهتاطاشن يف ءاقبلاب

: نم ّالك طاشنلا ىلع ءاقبإلا بجاو صخي امك

،ةيبطلا تادايعلا اهيف امب ،ةحصلل ةصاخلا تاسسؤملا –
،يبطلا ريوصتلا زكارمو ليلاحتلا رباخمو

تامزلتسملاو ةينالديصلا تاجتنمـلاب ةطبترمـلا ةطشنألا –
،ةيبطلا

،ةيوقاطلا داومـلاو دوقولا عيزوت تاسسؤم –

قاوسأ اهيف امب ،ايويح اعباط يستكت يتلا ةطشنألا –
.ةلمجلا

ىلع ،دحاو رتمب ينمألا دعابتلا مارتحا ُّدعُي :3١ ةّداملا
 .مزلمـلا يئاقولا ءارجإلا ةباثمب ،نيصخش نيب ،لقألا

لك ذاختاب ،روهمجلا لبقتست ةسسؤم وأ ةرادإ لك مزلت
همارتحا ضرفو ءارجإلا اذه قيبطتل ةيرورضلا تابيترتلا

 .ةيمومعلا ةوقلاب ةناعتسالا كلذ يف امب ،لئاسولا لكب

لك ىلع ،ايرابجإ ،اذه ينمألا دعابتلا مارتحا ءارجإ قبطي
.قلغلاب ةينعملا ريغ تاطاشنلا

ىلع رهسلاب نيلهؤمـلا نييمومعلا ناوعألا عيمج مزلي امك
.دعابتلا تاءارجإب مراصلا ديقتلا ضرف

٣ ةدامـلا يف اهيلع صوصنمـلا ريبادتلا دتمت :٤١ ةّداملا
ماع بجر٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم
ةقلعتمـلا ،هالعأ روكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا١٤٤١
 .ةرجألا تارايس ىلإ ،صاخشألا لقن لئاسو طاشن قيلعتب

٦ ةدامـلا يف اهيلع صوصنمـلا ريبادتلا دتمت:٥١ ةّداملا
ماع بجر٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم
ةقلعتمـلا ،هالعأ روكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا١٤٤١
تارادإلاو تاسسؤمـلا  يمدختسم نم ،لقألا ىلع ،%٠٥ عضوب
 .صاخلاو يمومعلا يداصتقالا عاطقلا ىلإ ،ةيمومعلا

ةلمتحمـلا رارــضألا ضيوــــــعــــت تايـــــفيـــــك ددــــحت:٦١ ةّداملا
.صاخ صن بجومب ،ةيئاقولا ريبادتلا نع ةمجانلا

يتلا ةيئازــجلا تاعباتـــمـــــــلاــــب ساــــســــمــــــلا نود:7١ ةّداملا
اذه ماـــكــــحأل فلاـــخـــم لـــــك ضرـــــعتــــي ،نوناــــــقلا اهيــــلـــــع صنــــي
يئاهنلاو يروفلا بحسلل ةيرادإلا تابوقعلا ىلإ ،موسرمـلا
.طاشنلا ةسراممب ةصاخلا ةينوناقلا تادنسلل

ةياقولاو دعابتلا دعاوقو رجحلا ريبادت كهتني صخش لك
صوصنمـلا تابوقعلا ةلئاط تحت عقي ،موسرمـلا اذه ماكحأو
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

ىوتسمـلا ىلع ةينعمـلا تاطلسلا ىلع بجي:٨١ ةّداملا
دراوـــــمـلا عـــيـــمــــج ءاصـــــحإــــب موــــقـــــت نأ ،يلحمـلاو يزـــــكرـــــمـلا
اهتئبعت نّيعتي يتلا ةصاخلاو ةيمومعلا ةيدامـلاو ةيرشبلا

.ءابولل يدصتلل ةظحل يأ يف

،اهب ةناعتسالل دادعتسا ىلع دراومـلا هذه نوكت نأ بجي
.اهنع ربعمـلا تايجاحلا بسح ،لجع ىلع

ةدئافل مئاوق حتفــب ةـــيــــمومــــعلا ةحــــصلا تاســــسؤـــــم مزلــــت
،مهسفنأ ليجست يف نوبغري نيذلا نينسحمـلا وأ نيعوطتمـلا

،يبط هبشو يبط مدختسم لكو صاوخلا ءابطألا كلذ يف امب
سوريف ءابو روطت ةـهـــجاوـــم لــــجأ نــــم ،ايـــموـــي اـــهنـــيـــيــــحتو
.)٩١ -ديفوك( انوروك

دوهج معدل يتأت يتلا ةيعوطتلا لامعألا مظنت:٩١ ةّداملا
ةروكذمـلا ةيئالولا ةنجللا لبق نم رطؤتو ةيمومعلا تاطلسلا

.هالعأ7 ةدامـلا يف

ةّيمسّرلا ةدـيرــجلا يف موــــسرــــملا اذــــــه رــــشنـــــي:0٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤2قفاوملا١٤٤١ماعبجر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2ةنس

دارج زيزعلا دبع



ـه١٤٤١ ماع بجر٦١٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس سرام٤٢ 12

ولفأب87٩١ ةنس وينوي٤ يف ةدولوملا ،ةرهز بيرخ–
٩١ يف ةجوزتمو ،7١8٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(
مقر جاوزـــلا دـــقع ،)طاوــــغألا ةـــيالو( وــــلفأب8٩٩١ ةــــنس تـــــشغ
.ةرهز بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٩٠2٠٠

ةشيغلاب٠7٩١ ةنس رياربف لوأ يف ةدولوملا ،ةتخب بيرخ–
٥ يف ةــــجوزتمو ،٥٣٠٠٠ مــــقر دالـــيملا ةداـــهش ،)طاوــــــغألا ةيالو(
مـــقر جاوزـــلا دــــقع ،)طاوــــغألا ةــــيالو( وـــلفأب٩8٩١ ةــــنس رــــبمفون
.ةتخب بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠72٠٠

٥7٩١ ةــــنس رــــبوتكأ١2 يف دوـــــلوملا ،بودــــجملا بـــــيرخ–
يف جوزتمو ،٦١2١٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ولفأب
مقر جاوزلا دقع ،)طاوغألا ةيالو( ولفأب٦٠٠2 ةنس ربمتبس٣
: رّصقلا هدالوأو،٥١٤٠٠

وـــــلفأب٩٠٠2 ةــــنس لــــيربأ22 يف دوـــــلوملا ،هـللا دـــبع *
،٠٦7٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(

ةدـــــيربب١١٠2 ةـــنس وـــــيلوي2١ يف دوـــــلوـــملا ،يلــــع *
،٩8١٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(

ولفأب٣١٠2 ةنس ربوتكأ١2 يف دولوملا ،قازرلا دبع *
،١7٠٣٠ مقرداليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(

٦١٠2 ةنس وـــيام٠١ يف دوــــلوملا ،يؤـــل نـــيدلا ءالــــع *
 ،٣٣٤١٠ مقر داليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو( ولفأب

،هـللا دبع بيرغ ،بودجملا بيرغ : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.يؤل نيدلا ءالع بيرغ ،قازرلا دبع بيرغ ،يلع بيرغ

ولفأب87٩١ ةنس ربوتكأ22 يف ةدولوملا ،ةنطاف بيرخ–
٤ يف ةـجوزتمو ،882١٠ مـــقر دالـــيملا ةداــــهش ،)طاوــغألا ةيالو(
مقر جاوزـلا دـــقع ،)طاوـــغألا ةــــيالو( وــــلفأب8٩٩١ ةــنس رـبمفون
.ةنطاف بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،١٦٣٠٠

ولفأب١8٩١ ةنس ربوتكأ٩١ يف ةدولوملا ،ةدح بيرخ–
٣2 يف ةجوزتمو ،٦١٥١٠ مقر داليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)طاوغألا ةيالو( ولفأب7٠٠2 ةنس ربمسيد
.ةدح بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٩٤٥٠٠

ولفأب٤8٩١ ةنس ربمسيد٩2 يف ةدولوملا ،ةريخ بيرخ–
82 يف ةجوزتمو ،٠2١2٠ مقر داليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب٠١٠2 ةنس ربوتكأ
.ةريخ بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،27٠٠٠

وـلفأب78٩١ ةــــنس رــــبوتكأ٦ يف دوــــلوملا ،رـــهاط بــــيرخ–
نآلا نم ىعديو ،2٠٤١٠ مقر داليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(
.رهاط بيرغ : ادعاصف

قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع بـــجر٦١ يف خّرؤــــميـــسائرموـــسرم
.باقلأ رييغت نمضتي ،0٢0٢ ةنس سرام١١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(٣٤١و٦–١٩ناتداملا اميسال ،روتسّدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

ماع ةجحلا يذ٣١ يف خّرؤملا٠2–٠7 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةــــــلاحلاب قـــــلعتملاو٠7٩١ ةــــنس رـــــياربف٩١ قـــــفاوملا٩8٣١
 ،هنم٦٥و٥٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا

عــيبر٠١ يف خّرؤـــملا7٥١–١7 مـــقر موـــسرملا ىـــضتقمبو –
قــــــلعتملاو١7٩١ ةــــنس وـــينوي٣ قــــفاوملا١٩٣١ ماــــع يــــناثلا

،هنم٥و٤و٣ داوملا اميس ال ،مّمتملا ،بقللا رييغتب

: يتأي ام مسري

موـــسرملل اـــقفو ،بــــــقللا رــــييغتب صـــــخري: ىلوألا ةّداملا
٣ قفاوملا١٩٣١ ماع يناثلا عيبر٠١ يف خّرؤملا7٥١–١7 مقر
ةيتآلا صاخشألل ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،١7٩١ ةنس وينوي
: مهؤامسأ

ةيادرغب٠٦٩١ ةنس ويلوي8١ يف دولوملا ،حلاص لاوب–
٣ يف جوزـــتمو ،72٦٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش ،)ةـــيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب87٩١ ةنس ليربأ
: ةرصاقلا هتنباو ،٣2١٠٠

ةيالو( ةيادرغب٤٠٠2 ةنس وينوي٠2 يف ةدولوملا ،هراس *
،١78٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

ناميلس نب ،حلاص ناميلس نب : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.هراس

ةيادرغب7٩٩١ ةنس يفناج٠١ يف ةدولوملا ،ةشيوع لاوب–
٤ يف ةــــجوزتمو ،٦٠١٠٠ مــقر دالـــيملا ةداـــهش ،)ةــــيادرـــغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥١٠2 ةنس ربوتكأ
.ةشيوع ناميلس نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٦٩7٠٠

ةشيغلاب٦٦٩١ ةنس رياربف٤2 يف ةدولوملا ،ةيقات بيرخ–
لوأ يف ةجوزتمو ،٠٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(
،77١٠٠ مقر جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( ولفأب٤8٩١ ةنس تشغ
.ةيقات بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

ةشيغلاب١7٩١ ةنس رياربف٤ يف ةدولوملا ،ةبيهذ بيرخ–
22 يف ةجوزتمو ،٩٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(
مــــقر جاوزــــلا دـــــقع ،)طاوــــغألا ةــــيالو( وـــــلفأب٤٩٩١ ةـــنس رــــبمفوــــن
.ةبيهذ بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،١٩2٠٠

ةّيدرفميسارم



٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع بجر٩٢
13م0٢0٢ ةنس سرام٤٢

88٩١ ةـــنس رــــبمسيد72 يف ةدوــــــلوــــملا ،ةــيفص يوـــحي–
نم ىعدتو ،٥7١٤٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب
.ةيفص يوايحي : ادعاصف نآلا

2٩٩١ ةـــــنس رــــــــيارــــــبف لوأ يف ةدوــــــــــلوــــــملا ،ةراــــس يوــــــــحي–
ىعدتو ،٩٥٤٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو( ةليسملاب
.ةراس يوايحي : ادعاصف نآلا نم

ةبصقلاب٤٦٩١ ةنس ربوتكأ٠١ يف دولوملا ،ديشر ةريرخ–
٠١ يف جوزتمو ،٥٦١2٠ مقر داليملا ةداهش ،)رئازجلا ةيالو(
جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب٤٠٠2 ةنس ويلوي
: رّصقلا هدالوأو،8١١٠٠ مقر

ةنس ربمفون٥ يف دولوملا ،نامحرلا دبع فسوي *
مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب٥٠٠2
٣٩٩٠٠،

يليلتمب7٠٠2 ةنس وينوي72 يف ةدولوملا ،حاجن *
،2٤٦٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

٣١٠2 ةـــنس رـــبمسيد٤١ يف دوــــلوملا ،يلـــعدــــمـحم *
،٣٤٦١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب

يالوم ،ديشر رـضخل يالوــــم : ادــــعاصف نآلا نــــم نوـــــعديو
يالوم ،حاجن رضخل يالوــــم ،ناـــمحرلا دـــبع فــــسوي رــــضخل
.يلعدمـحم رضخل

٠٦٩١ ةنس ليربأ2 يف ةدولوملا ،ةرهزلا ةمطاف ةريرخ–
،7٣٣١٠ مـــــــقر دالــــيملا ةداــــهش ،)رــــئازــــجلا ةــــيالو( ةـــــبصقلاب
ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب٩8٩١ ةنس يفناج٤١ يف ةجوزتمو
: ادـــعاصف نآلا نـــم ىـــعدتو،٤٠٠٠٠ مـــقر جاوزـــلا دــــقع ،)ةـــيادرغ
.ةرهزلا ةمطاف رضخل يالوم

ةبصقلاب١٦٩١ ةنس ربمفون٦2 يف ةدولوملا ،ةيقر ةريرخ–
8 يف ةـــجوزتمو ،٣٥٦٣٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش ،)رـــئازجلا ةــــيالو(
جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب٣٩٩١ ةنس رياربف
.ةيقر رضخل يالوم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،7١٠٠٠ مقر

ةبصقلاب7٦٩١ ةنس رياربف٦2 يف ةدولوملا ،بنيز ةريرخ–
٠١ يف ةجوزتمو ،٠٥٥٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)رئازجلا ةيالو(
جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب٠٩٩١ ةنس سرام
.بنيز رضخل يالوم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،١٣٠٠٠ مقر

يليلتمب27٩١ ةنس ويام٤2 يف ةدولوملا ،ةحيتف ةريرخ–
ةجوزتمو ،٦٩2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب8٩٩١ ةنس تشغ٩١ يف
رضخل يالوم : ادـــعاصف نآلا نــــم ىــــعدتو ،٤٤١٠٠ مــــقر جاوزـــــلا

.ةحيتف

يديسب٩٦٩١ ةنس ربمتبس٩١ يف دولوملا ،رهاط ةريرخ–
يف جوزتمو ،8٦٠8٠ مقر داليملا ةداهش،)رئازجلا ةيالو(دمـحمأ
دـــقع ،)ةـــيادرغ ةــــيالو( ةــــبناعشلا يلــــيلتمب7٩٩١ ةـــــنس وـــــينوي٥١
: رّصقلا هدالوأو ،8٦٠٠٠ مقر جاوزلا

ولفأب١٩٩١ ةنس يـفناج٣2 يف دوـــــلوملا ،نيـــسح بــــيرخ–
نآلا نم ىعديو ،١٣١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)طاوغألا ةيالو(
.نيسح بيرغ : ادعاصف

نيعب8٤٩١ ةنس ربمسيد١١ يف دولوملا ،دمـحم يوحي–
جوزتمو ،72٩١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو( ءارضخلا

مقر جاوزلا دقع ،)ةليسملا ةيالو( ءارضخلا نيعب١7٩١ ةنس يف
.دمـحم يوايحي : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٤١١٠٠

مقر داليملا ةداهش ،27٩١ ةنس يف دولوملا ،ريذنلا يوحي–
ةيالو( ءارضخلا نيعب٦7٩١ ةنس وينوي7١يف ةررحـملا ،١٠٠٠٠
ءارـــــضخلا نيــــعب١٠٠2 ةـــنس يفناج٣2 يف جوزــــتمو ،)ةـــــليسملا
: رّصقلا هدالوأو ،٤٠٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةليسملا ةيالو(

ةــليسملاب٥٠٠2 ةنس تـشغ8١ يف ةدوـلوملا ،ءاميش *
،8٣8٤٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو(

ةليسملاب8٠٠2 ةنس تشغ٠١ يف ةدولوملا ،مارم *
،٠١2٥٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو(

٠١٠2 ةــــــنس رـــــبمفون٦ يف دوــــــلوملا ،مالــــسإلا فـــيس *
،2١١8٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو( ،ةليسملاب

موـــــهربب٥١٠2 ةــنس تـــــــشغ٤ يف دوـــــلوــملا ،ناورـــــم *
،٣٦٣٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو(

ةليسملاب٩١٠2 ةنس رياربف٤2 يف ةدولوملا ،ةيرام *
 ،8٠٦١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو(

،ءاميش يوايحي ،ريذنلا يوايحي : ادعاصف نآلا نم نوعديو
،ناورــــــم يواــــيحي ،مالــــسإلا فــــيس يواــــيحي ،مارــــم يواـــــيحي
 .ةيرام يوايحي

28٩١ ةـــنس وـــينوي٠٣ يف دوــــلوملا ،روـــنلا دـــبع يوــــحي–
،٥٦2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو( ءارضخلا نيعب
ةــــيالو( ءارــــضخلا نيــــعب7١٠2 ةــــنس وــــيام٦١ يف جوزــــتمو
: رصاقلا هدلوو ،١٠١٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةليسملا

ةليسملاب8١٠2 ةنس ليربأ٤ يف دولوملا ،نامحرلا بيبح *
 ،١782٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو(

يوايحي ،رونلا دبع يوايحي : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نامحرلا بيبح

٤8٩١ ةــنس لــــيربأ7 يف دوــــــلوملا ،حـــــتافلا دــــبع يوــــحي–
نم ىعديو ،2١2١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب
.حتافلا دبع يوايحي : ادعاصف نآلا

ةكيربب٦8٩١ ةنس ليربأ٤ يف ةدولوملا ،ةليلد يوحي–
٥ يف ةــــجوزتمو ،٦٥٩٠٠ مــــقردالـــيملا ةداـــهش ،)ةـــنتاب ةـــيالو(

دـــقع ،)ةـــليسملا ةــــيالو( ءارــضخلا نيـعب2١٠2 ةـــنس رـــــبمتبس
.ةليلد يوايحي : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،87١٠٠ مقر جاوزلا
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2٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٩2 يف دوـــــلوملا ،فوؤرـــــلا دـــــبــــــع *
،٤٥٣2٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةزابيت ةيالو( ةعيلقلاب

٦٠٠2 ةــــــنس يـــــــفناج٦2 يف ةدوـــــــــلوملا ،لـــــــيبسلس *
،٥٤٣٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)رئازجلا ةيالو( ةدلارزب

ةـــــفشب٩٠٠2 ةــــنس سراــــم لوأ يف دوــــــلوملا ،قـــــيفر *
،772٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةديلبلا ةيالو(

ةــــــفشب7١٠2 ةـــــنس يـــــفناج٠١ يف دوــــــلوـملا ،مـــــيسر *
،٥٦٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةديلبلا ةيالو(

يبرعم ،نـيدلا روـــــن يــــبرعم : ادـــــعاصف نآلا نــــــم نوــــــعديو
.ميسر يبرعم ،قيفر يبرعم ،ليبسلس يبرعم ،فوؤرلا دبع

مقر داليملا ةداهش ،٥7٩١ ةنس يف دولوملا ،لامك ورج–
حبحب يساحب28٩١ ةنسربمفون82 يف ةرّرحـملا ،7٦7٠٠
ةفلجلاب٠١٠2 ةنس ربمتبس22 يف جوزتمو ،)ةفلجلا ةيالو(
: نارصاقلا هادلوو ،2٠٦١٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةفلجلا ةيالو(

ةـــفلجلاب١١٠2 ةــــنس وـــــيلوي٠١ يف دوــــلوــــملا ،ناــــــير *
،١٩١٥٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةفلجلا ةيالو(

ةــفلجلاب٥١٠2 ةــــنس رــــبمفون2 يف دوــــلوــــملا ،كلاــــم *
 ،٩7٤١١ مقرداليملا ةداهش ،)ةفلجلا ةيالو(

،ناــير يـــناهلب ،لاــــمك يناهلب : ادــــعاصف نآلا نـــم نوــــعديو
 .كلام يناهلب

٦7٩١ ةــــنس رـــــبوتكأ2١ يف دوــــــلوملا ،ةــــــعمجوب ةــــــنونخوب–
،١7٤2٠ مقر داليملا ةداهش ،)سارهأ قوس ةيالو( سارهأ قوسب
قوس ةيالو( سارهأ قوسب٣١٠2 ةنس ربمتبس٥2 يف جوزتمو
:رّصقلا هدالوأو ،٩7١١٠ مقر جاوزلا دقع ،)سارهأ

قوسب٤١٠2 ةنس وينوي7 يف دولوملا ،يصقدمـحم *
،٦٠82٠ مقر داليملا ةداهش ،)سارهأ قوس ةيالو( سارهأ

سارهأ قوسب٦١٠2 ةنس ليربأ٤ يف ةدولوملا ،نيجول *
،٩٣٠2٠ مقر داليملا ةداهش ،)سارهأ قوس ةيالو(

سارهأ قوسب٩١٠2 ةنس يفناج7١ يف دولوملا ،مريب *
 ،٠٦٤٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)سارهأ قوس ةيالو(

دمـحم يفيطل ،ةعمجوب يفيطل : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.مريب يفيطل ،نيجول يفيطل،يصق

ةيليملاب١٩٩١ ةنس ويام٩١ يف دولوملا ،دمـحم لزازب–
٣١ يف جوزتمو ،١٤٦١٠ مقر داليملا ةداهش ،)لجيج ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)لجيج ةيالو( ةيليملاب٦١٠2 ةنس ليربأ
.دمـحم يحلط : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،7٦١٠٠

مناغتسمب2٦٩١ ةنس ويام٦١ يف ةدولوملا ،ةميعن ةوس–
٤2 يف ةجوزتمو ،١٥٩٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)مناغتسم ةيالو(
جاوزلا دقع ،)مناغتسم ةيالو( مناـــــغـــتسمب٥8٩١ ةـــنس رـــــياربف
.ةميعن ةحوس : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،2٥٠٠٠ مقر

٣٠٠2 ةــــــنس سراـــــم٠١ يف ةدوـــــلوــــملا ،ءاــــــسيمور *
،١٥2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب

يلـــــــيلتمب7٠٠2 ةـــــنس وــــــيلوي22 يف دوــــــلوملا ،ســــــنأ *
،٠٤7٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

٤١٠2 ةـــــنس رــــــبمتبس٥2 يف ةدوـــــــــلوــــملا ،ساــــــنيإ *
،٥٩٣١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب

يالوم ،رـــهاط رــضخل يالوــــم : ادـــعاصف نآلا نــــم نوــــعديو
.سانيإ رضخل يالوم ،سنأ رضخل يالوم ،ءاسيمور رضخل

يليلتمب٩٩٩١ ةنس ليربأ7١ يف ةدولوملا ،لامآ ةريرخ–
ىعدتو،٦8٣٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

.لامآ رضخل يالوم : ادعاصف نآلا نم

يليلتمب8٥٩١ ةنس سرام٤ يف دولوملا ،نيسحلا ةريرخ–
جوزتمو،82٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

دقع ،)ةـيادرغ ةـــيالو( ةــــبناعشلا يلـــيلتمب١٩٩١ ةـــنس تـــــشغ72 يف
: نارصاقلا هادلوو،٥٤١٠٠ مقر جاوزلا

٣٠٠2 ةـــــنس سراـــــم٠2 يف دوـــــلوملا ،دــــمحأ دــــيس *
،٤٦2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب

يليلتمب٥٠٠2 ةنس ربمتبس٥١ يف دولوملا ،نيساي *
،٥28٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

يالوم ، نيسحلا رضخل يالوم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيساي رضخل يالوم ، دمحأ ديس رضخل

يليلتمب2٩٩١ ةنس ويلوي82 يف دولوملا ،لداع ةريرخ–
ىعديو،٤7٦٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

 .لداع رضخل يالوم : ادعاصف نآلا نم

8٩٩١ ةنس ربمتبس لوأ يف دولوملا ،حاتفلا دبع ةريرخ–
،٩28٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب
.حاتفلا دبع رضخل يالوم : ادعاصف نآلا نم ىعديو

٥٩٩١ ةــــنس يــــــفناـــج٤2 يف ةدوــــــلوـــملا ،ةورـــــم ةرــــيرــخ–
،٩7٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب
.ةورم رضخل يالوم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٦8٩١ ةنس ليربأ8 يف دولوملا ،رداقلا دبع ناهد زنخم–
ىعديو،8١٥١٠ مقر داليملا ةداهش ،)نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.رداقلا دبع دشارب : ادعاصف نآلا نم

داوب٥٥٩١ ةنس وينوي لوأ يف دولوملا ،داوع ناهد زنخم–
يف جوزتمو،٠7٩٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)نازيلغ ةيالو( قولخ
جاوزــــلا دــــــــقع ،)نازــــيلغ ةــــيالو( نازــــيلغب77٩١ ةـــــنس وــــيلوـــــي٠2
 .داوع دشارب : ادعاصف نآلا نم ىعديو،8٤٣٠٠ مــقر

27٩١ ةنس ويلوي2 يف دولوملا ،نيدلا رون يبزعم–
جوزتمو،8٤٣٠٠ مقر داليملا ةداـــهش ،)ةــــيدملا ةــــيالو( زـــــيزعب

جاوزلا دقع ،)ةيدملا ةيالو( زيزعب١٠٠2 ةنس رـــــبمفوـــن٦ يف
 : رّصقلا هدالوأو،١٦٠٠٠ مقر
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ةــــلقروب٠٦٩١ ةـــنس وــــينوي٠2 يف دوــــلوملا ،يلـــع ةـــخاخ–
8 يف جوزـــتم ،٤١٣٠٠ مــــقر دالــــيملا ةداـــهش ،)ةــــلقرو ةـــــيالو(

مقر جاوزلا دقع ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب88٩١ ةنس ربمتبس
ةـــيالو( ةــــسوقنأب٣٩٩١ ةـــنس تــــشغ22 يف جوزـــــتمو ،8٥٠٠٠
رـــبمتبس٤١ يف جوزــــتمو ،١٦٠٠٠ مـــقرجاوزــــلا دــــقع ،)ةــلقرو

،٣8٠٠٠ مقرجاوزلا دقع ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب٠٠٠2 ةنس
:رّصقلا هدالوأو

١٠٠2 ةـــــنس وــــــينوي82 يف دوـــــــلوـــــــملا ،يزوـــــفدــــمـحم *
،١١2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب

ةسوقنأب٦٠٠2 ةنس يــــفناج٥ يف ةدوــــلوملا ،ءاــــميش *
،٣٠٠٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو(

8٠٠2 ةـــــنس سراــــــم٠١ يف دوــــــلوـــــملا ،بوـــــــــقعي دــــــــــمحأ *
،٤8٠٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب

2١٠2 ةــــــنس سراــــــم٩2 يف دوــــــلوــــملا ،رداـــــقلا دـــــبع *
 ،٦٦١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب

دــــــمـحم يودـــــب ،يلــــع يودــــب : ادـــــعاصف نآلا نــــــم نوـــــعديو
.رداقلا دبع يودب ،بوقعي دمحأ يودب ،ءاميش يودب ،يزوف

٩8٩١ ةنس ويلوي٠2 يف ةدولوملا ،ءارهزلا ةمطاف ةخاخ–
ىعدتو ،٣٩2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب
.ءارهزلا ةمطاف يودب : ادعاصف نآلا نم

١٩٩١ ةنس سرام١2 يف دولوملا ،نيسح مادص ةخاخ–
ىعديو ،8٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب
.نيسح مادص يودب : ادعاصف نآلا نم

ةسوقنأب٦٩٩١ ةنس رياني٦ يف دولوملا ،لالب ةخاخ–
نآلا نم ىعديو ،7٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو(
.لالب يودب : ادعاصف

ةيادرغب٦8٩١ ةنس ويام82 يف دولوملا ،متسر لاجد–
2١ يف جوزتمو ،٣١٦٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٩٠٠2 ةنس ليربأ
: نارصاقلا هادلوو ،٠٠٣٠٠

2١٠2 ةـــنس لــــيربأ٠2 يف دوـــــلوــملا ،ناـــمحرلا دـــبع *
،٥٩٣١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

٦١٠2 ةـــــــــنس رــــــــبـــــمتبس٣ يف ةدوــــــــــلوـــــــملا ،ءاـــــــــفص *
 ،٥2٦٣٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةـــــيادرغب

يـــــميكح ،مــــــتسر يـــــميكح : ادـــــعاــــصف نآلا نــــــم نوـــــــــــعديو
.ءافص يميكح ،نامحرلا دبع

٠8٩١ ةـــــنس رـــــبمفون٣ يف دوــــــلوـــــملا ،هـللا دــــــبع لاـــــــجد–
جوزتمو ،٦٦2١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

دــــقع ،)ةـــــيادرغ ةـــــيالو( ةــــيادرغب2١٠2 ةــــنس رـــــبمتبس٠١ يف
: ناترصاقلا هاتنباو ،٩٦7٠٠ مقرجاوزلا

ةسوقنأب77٩١ ةنس ويام١٣ يف ةدولوملا ،ةديمح ةخاخ–
٥١ يف ةجوزتمو ،٩2١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب٤٠٠2 ةنس وينوي
.ةديمح يودب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥٤٠٠٠

8٩٩١ ةـــنس رــــياربف٥ يف دوـــــلوملا ،قازرـــلا دـــبع ةــــخاخ–
ىعديو ،8٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب
.قازرلا دبع يودب : ادعاصف نآلا نم

ةـــلقروب٩٥٩١ ةـــنس وـــيلوي٦ يف دوـــلوملا ،رودـــق ةـــخاخ–
72 يف جوزتمو ،828٠٠ مقر داليملا ةداـــهش ،)ةــــلقرو ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةــلقرو ةـــيالو( ةـــلقروب٠8٩١ ةـــنس سراـــم
.رودق يودب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٠2٣٠٠

٩٩٩١ ةنس ربمفون٠٣ يف ةدولوملا ،ىدهلا رون ةخاخ–
ىعدتو،٦٠٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب
.ىدهلا رون يودب : ادعاصف نآلا نم

٠8٩١ ةــــــنس رــــبمفون٥2 يف ةدوـــــلوملا ،ةـــيسآ ةــــخاخ–
ىعدتو ،٦2٣٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب
.ةيسآ يودب : ادعاصف نآلا نم

٣8٩١ ةنس ليربأ٦١ يف دولوملا ،حلاصلادمـحم ةخاخ–
جوزتمو ،٠٣١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب

جاوزلا دقع ،)ةلقرو ةيالو( ةسوقنأب٤١٠2 ةنس سرام٤ يف
: نارصاقلا هادلوو ،٤٤٠٠٠ مقر

ةسوقنأب٤١٠2 ةنس ربمفون22 يف دولوملا ،يدـع *
،72٦٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو(

ةسوقنأب7١٠2 ةنس يـــــفناج٣ يف ةدوــــــلوملا ،جاـــــتر *
 ،8٠٠٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو(

يودب ،حــلاصلادـــمـحم يودـــب : ادـــعاصف نآلا نــــم نوــــعديو
.جاتر يودب ،يدع

ةسوقنأب٥8٩١ ةنس يفناج7 يف ةدولوملا ،ةيروح ةخاخ–
نآلا نــم ىـــعدتو ،2١٠٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش ،)ةـــلقرو ةــــيالو(
.ةيروح يودب : ادعاصف

ةسوقنأب٩8٩١ ةنس سرام22 يف ةدولوملا ،ةعيبر ةخاخ–
ويام٩ يف ةجوزتمو ،٩2١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو(

،٩٦٠٠٠ مــقر جاوزـــلا دـــقع ،)ةـــلقرو ةـــيالو( ةـــسوقنأب١١٠2 ةـــنس
.ةعيبر يودب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

ةسوقنأب٤٩٩١ ةنس يفناج2١ يف دولوملا ،نامقل ةخاخ–
نآلا نم ىــــعديو ،١١٠٠٠ مــــقر دالـــيملا ةداــــهش )ةــــلقرو ةـــــيالو(
.نامقل يودب : ادعاصف

٥٩٩١ ةــــنس رــــــبمتبس72 يف دوــــــلوــــملا ،دوــــــليم ةـــــخاخ–
ىعديو ،88٣٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةلقرو ةيالو( ةـــسوقنأب
.دوليم يودب : ادعاصف نآلا نم
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٦٥٩١ ةنس يفناج٩١ يف دولوملا ،رداقلا دبع رامحوب–
،٥٠٠٠٠ مــــــقر دالــــيـــملا ةداـــهـــش ،)ترايــــت ةــــيالو( يراـــحـــسلاب
يف ررحـملا٥2٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،٩7٩١ ةنس يف جوزتمو
هدلوو ،)ترايت ةيالو( تيرازد نيعب٦8٩١ ةنس ليربأ٥١
: رصاقلا

رقوسلاب٣١٠2 ةنس ربوتكأ7 يف دولوملا ،دانم نميأ *
نآلا نم نايعديو ،٥٦٠٣٠ مقرداليملا ةداهش ،)ترايت ةيالو(
.دانم نميأ دمحأ نب ،رداقلا دبع دمحأ نب : ادعاصف

٩8٩١ ةـــــــنـــــس تــــــشــــغ٩١ يف دوــــلوــــملا ،دـــمـحم راـــمـــــحوــــب–
جوزتمو ،٣8٠٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ترايت ةيالو( ةروظانلاب

جاوزلا دقع ،)ترايت ةيالو( ةروظانلاب٩٠٠2 ةنس ويام٥2 يف
:رّصقلا هدالوأو ،٠2٠٠٠ مقر

ةيالو( ةيدهمب٠١٠2 ةنس سرام82 يف دولوملا ،فسوي *
،7٥٤٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ترايت

ةيالو( ةيدهمب2١٠2 ةنس رياربف٥ يف ةدولوملا ،ةدمح *
،٦٣2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ترايت

ةيدهمب٣١٠2 ةنس ربمفون82 يف ةدولوملا ،لامأ جاتير *
،٥١٠2٠ مقر داليملا ةداهش ،)ترايت ةيالو(

7١٠2 ةنس رياربف لوأ يف دولوملا ،يلاليجلا بويأ *
 ،٣7١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ترايت ةيالو( ةيدهمب

،فسوي دمحأ نب ،دمـحم دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.يلاليجلا بويأ دمحأ نب ،لامأ جاتير دمحأ نب ،ةدمح دمحأ نب

٣٩٩١ ةنس ربمسيد١١ يف ةدولوملا ،ةكرابما رامحوب–
،28٠٠٠ مـــقر دالــــيملا ةداـــهش ،)تراـــيت ةـــيالو( ةروـــــظانلاب
،)ترايت ةيالو( ةروظانلاب٥١٠2 ةنس ويلوي72 يف ةجوزـتمو
دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،8٣٠٠٠ مقر جاوزلا دقع
.ةكرابما

ةيواسيعلاب٤7٩١ ةنس ويلوي لوأ يف دولوملا ،ديشرلا راف–
تشغ٩١ يف جوزتمو ،٠٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيدملا ةيالو(

،٦7٣٠٠ مـــقر جاوزـــلا دـــقع ،)ةدـــيلبلا ةـــيالو( ةرـــقوبب8٠٠2 ةـــنس
: رّصقلا هدالوأو

ةيالو( ةديلبلاب٩٠٠2 ةنس ويلوي٣ يف ةدولوملا ،ناميرن *
،٥٩2٦٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةديلبلا

١١٠2 ةــــنس يفناج٣2 يف دوــــلوملا ،نــــيدلا مـــجن يدـــهم *
،٤٤2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةديلبلا ةيالو( كيرافوبب

ةيالو( ةديلبلاب٣١٠2 ةنس ربمسيد٩ يف ةدولوملا ،مارم *
 ،٩٦٣2١ مقرداليملا ةداهش ،)ةديلبلا

سراــــف ،دــــــيشرـــــلا سراـــــــف : ادـــــعاصف نآلا نـــــم نوـــــعدـــيو
.مارم سراف ،نــيدلا مــجن يدـــهم سراـــف ،ناـــميرن

ةيالو( ةيادرغب٥١٠2 ةنس ويلوي٦2 يف ةدولوملا ،ةورم *
،٥٣٦2٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ

ةيالو( ةيادرغب7١٠2 ةنس سرام82 يف ةدولوملا ،افص *
 ،٠72١٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ

يمــيــكــح ،هــلـلا دــبــع يمــيــكــح : ادــعاصف نآلا نـــم نوـــعدـــيو
.افص يميكح ،ةورم

ةيادرغب٤8٩١ ةنس يفناج٦ يف ةدولوملا ،ةياب لاجد–
7١ يف ةجوزتمو ،72٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب١٠٠2 ةنس ربمتبس
.ةياب يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥٦7٠٠

٦8٩١ ةـــنس رـــبـــمسيد٣2 يف ةدوــــلوملا ،ةــــيـــــفص لاـــــجد–
ةجوزتمو ،٤٩7١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلادقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب١١٠2 ةنس ويام٠٣ يف
.ةيفص يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،7٠٣٠٠ مقر

ةيادرغب٤٦٩١ ةنس سرام72 يف دولوملا ،رمع لاجد–
٩ يف جوزتمو ،٣٥٣٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥8٩١ ةنس ليربأ
.رمع يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٤2١٠٠

٩٩٩١ ةـــــنس رـــــبمتبس٣ يف ةدوــــــلوملا ،ةـــــميسن لاـــــجد–
ىعدتو ،2٠٤١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب
.ةميسن يميكح : ادعاصف نآلا نم

٠٠٠2 ةـــــنس رــــبمفون٦2 يف ةدوـــــلوملا ،ةزــــئاف لاــــجد–
،٥٥8١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( زابعا يديسب
.ةزئاف يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

ةيادرغب78٩١ ةنس يفناج لوأ يف دولوملا ،مساق لاجد–
7١ يف جوزتمو ،٥8٠٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب8٠٠2 ةنس ربمفون
: نارصاقلا هادلوو ،٤88٠٠

ةيادرغب٠١٠2 ةنس ربمسيد٣١ يف دولوملا ،ةماسأ *
،١2٥٤٠ مقر داليملا ةداهش )،ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب٤١٠2 ةنس وينوي٠٣ يف ةدولوملا ،ةنيل *
 ،7٥٩١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ

،ةماسأ يميكح ،مساق يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ةنيل يميكح

ةيادرغب١٩٩١ ةنس تشغ٣2 يف دولوملا ،نسح لاجد–
لوأ يف جوزتمو ،٦٦١١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤١٠2 ةنس ربمتبس
:رصاقلا هدلوو ،٤٠7٠٠

ةيالو( ةيادرغب7١٠2 ةنس رياربف٩ يف دولوملا ،ناوضر *
 ،٣2٦٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ

يــــــميكح ،نـــــسح يـــــميكح : ادـــــعاــصف نآلا نـــــم ناـــــيعديو
.ناوضر
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8٦٩١ ةنس ربمتبس٦١ يف ةدولوملا ،ةمايرم لاجد–
ةجوزتمو ،7٠٩٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥8٩١ ةنس ليربأ٩ يف
.ةمايرم يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٦2١٠٠ مقر

ةيادرغب٦8٩١ ةنس ويام١٣ يف دولوملا ،نيدلا رون لاجد–
٦١ يف جوزــــتمو ،٤٠٦٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداــــهش ،)ةـــيادرغ ةــــيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب8٠٠2 ةنس ربمفون
: تارصاقلا هتانبو ،288٠٠

ةيالو( ةيادرغب١١٠2 ةنس ربمسيد٦١ يف ةدولوملا ،ءافو *
،٠٤١٤٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ

ةيالو( ةيادرغب٣١٠2 ةنس ويام٤١ يف ةدولوملا ،ءامسأ *
،2٥٤١٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ

ةـــيادرغب٦١٠2 ةـــنس رــــبمسيد٤ يف ةدوـــــلوملا ،ناــــميإ *
 ،٠7٩٤٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

يميكح ،نيدلا رون يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ناميإ يميكح ،ءامسأ يميكح ،ءافو

٠7٩١ ةنس ربمتبس٦2 يف ةدولوملا ،ةميحر لاجد–
ةجوزتمو ،77٠١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب78٩١ ةنس ليربأ٦ يف
.ةميحر يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠٩١٠٠ مقر

ةرونوبب2٩٩١ ةنس يفناج١٣ يف دولوملا ،لامك لاجد–
لوأ يف جوزتمو ،2٣١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤١٠2 ةنس ربمتبس
:رصاقلا هدلوو ،٣٠7٠٠

ةيالو( ةيادرغب7١٠2 ةنس يفناج٦2 يف دولوملا ،يدهم *
 ،٦٠٤٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ

 .يدهم يميكح ، لامك يميكح : ادعاصف نآلا نم نايعديو

٠7٩١ ةـنس رـبـمــتــبس٦2 يف ةدوـــلوملا ،ةرـــيــــهز لاــــجد–
ةجوزتمو ،87٠١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٩8٩١ ةنس ويام٣2 يف
.ةريهز يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٤72٠٠ مقر

ةيادرغب٦٦٩١ ةنس ويلوي٣١ يف دولوملا ،حلاص لاجد–
٥2 يف جوزتمو ،٤٤7٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب88٩١ ةنس وينوي
: ناترصاقلا هاتنباو ،7٥٣٠٠

ةرونوبب٣٠٠2 ةنس ويلوي٤2 يف ةدولوملا ،ىرسي *
،٠8٩١٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب٣١٠2 ةنس رياربف٩ يف ةدولوملا ،ماركإ *
 ،7٠٥٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ

،ىرسي يميكح ، حلاص يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ماركإ يميكح

ةليسملاب٦8٩١ ةنس ويام٥١ يف دولوملا ،بوقعي لهاج–
٠١ يف جوزتمو ،١2٠2٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو(
جاوزلا دقع ،)ةليسملا ةيالو( ةليسملاب٦١٠2 ةنس رياربف
:رصاقلا هدلوو ،٩٦١٠٠ مقر

7١٠2 ةنس وينوي لوأ يف دولوملا ،دودولا دبع فسوي *
 ،٥٥٤٤٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو( ةليسملاب

يزوزـــــع ،بوــــقعي يزوزــــع : ادــــعاصف نآلا نـــم ناــــيعديو
.دودولا دبع فسوي

ةليسملاب٩8٩١ ةنس ليربأ٩ يف دولوملا ،ةماسأ لهاج–
نآلا نم ىعديو ،٥7٤١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةليسملا ةيالو(
.ةماسأ يزوزع : ادعاصف

١7٩١ ةنس ربمسيد2 يف دولوملا ،قازرلا دبع خاسولوب–
جوزتمو ،٦28١٠ مقر داليملا ةداهش ،)لجيج ةيالو( بابد دالوأب

جاوزلا دقع ،)لجيج ةيالو( ةيليملاب١٠٠2 ةنس تشغ٩2 يف
 :رّصقلا هدالوأو ،2٦2٠٠ مقر

ةيليملاب٥٠٠2 ةنس ويام١2 يف دولوملا ،فوؤرلا دبع *
،7٦8٠٠ مقرداليملا ةداهش،)لجيج ةيالو(

ةيليملاب٦٠٠2 ةنس ويلوي لوأ يف دولوملا ،نيدلا فيس *
،7٦١١٠ مقر داليملا ةداهش ،)لجيج ةيالو(

ةــــيليملاب٠١٠2 ةـــــنس وـــــينوي١١ يف ةدوـــــلوملا ،ناــــميإ *
 ،٣٠٥١٠ مقر داليملا ةداهش ،)لجيج ةيالو(

حودمم ،قازرلا دبع حودمم : ادعاـــــصـــــــف نآلا نــــــــم نوــــعدــــيو
 .ناميإ حودمم ،نيدلا فيس حودمم،فوؤرلا دبع

لجيجب٦8٩١ ةنس يفناج٥١ يف دولوملا ،دمـحم مامح–
نآلا نم ىعديو ،٩٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)لجيج ةيالو(
.دمـحم دادحلا لآ : ادعاصف

ةيادرغب٠٦٩١ ةنس رياربف8 يف ةدولوملا ،ةجيدخ لاجد–
٠١ يف ةجوزتمو ،٤٣١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٦7٩١ ةنس رياربف
.ةجيدخ يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٩2٠٠٠

ةيادرغب٦7٩١ ةنس تشغ٥2 يف ةدولوملا ،ةيب لاجد–
72 يف ةجوزتمو ،٠٠١١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

مقرجاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤٩٩١ ةنس ربمتبس
.ةيب يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،١٦٦٠٠

ةيادرغب٤8٩١ ةنس يفناج٤١ يف ةدولوملا ،ةديعس لاجد–
١2 يف ةجوزتمو ،٣٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

مقرجاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٩٩٩١ ةنس ربمتبس
.ةديعس يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥٤٦٠٠
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ةرونوبب2٠٠2 ةنس ربمسيد٥١ يف ةدولوملا ،نانح *
،٩٦٦2٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب7٠٠2 ةنس تشغ لوأ يف ةدولوملا ،سودرف *
،72٥2٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب8٠٠2 ةنس ربمتبس8 يف دولوملا ،ناير *
 ،2١٠٣٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ

،نانح يميكح ،دمـحم يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ناير يميكح ،سودرف يميكح

ةيادرغب٩٩٩١ ةنس وينوي٠١ يف دولوملا ،دلاخ لاجد–
نآلا نم ىعديو ،٥٤٩٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
.دلاخ يميكح : ادعاصف

ةيادرغب٠٦٩١ ةنس ربمفون١١ يف دولوملا ،يحي لاجد–
٦ يف جوزتمو ،٠٦٩٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب١8٩١ ةنس ربمسيد
: ةرصاقلا هتنباو ،2٦٣٠٠

ةيالو( ةيادرغب٣٠٠2 ةنس ويلوي٠٣ يف ةدولوملا ،بنيز *
 ،٠٠8٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ

.بنيز يميكح ،يحي يميكح : ادعاصف نآلا نم نايعديو

ةيادرغب٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٩ يف ةدولوملا ،ةراس لاجد–
٦2 يف ةجوزتمو ،7٤2١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٣١٠2 ةنس تشغ
.ةراس يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥7٦٠٠

ةيادرغب٤8٩١ ةنس سرام7 يف ةدولوملا ،هفاف لاجد–
٣ يف ةجوزتمو ،2٦2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقرجاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب١٠٠2 ةنس وينوي
.هفاف يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٣2٤٠٠

ةيادرغب88٩١ ةنس ويلوي٦2 يف دولوملا ،ءايركز لاجد–
٣١ يف جوزتمو ،2٣٣١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقرجاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب١١٠2 ةنس ربوتكأ
:رصاقلا هدلوو ،٠١٩٠٠

ةيادرغب٦١٠2 ةنس يفناج7 يف دولوملا ،قورافلا رمع *
 ،٤١١٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

رمع يميكح ،ءايركز يميكح : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.قورافلا

ةيادرغب٤٩٩١ ةنس ويام٩ يف دولوملا ،زيزعلا دبع لاجد–
نآلا نم ىعديو ،١٠7٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
.زيزعلا دبع يميكح : ادعاصف

ةيادرغب2٩٩١ ةنس ويام٠2 يف دولوملا ،حلاص لاجد–
نآلا نم ىعديو ،٥٩8٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
.حلاص يميكح : ادعاصف

٩7٩١ ةنس ربمسيد٦2 يف دولوملا ،زيزعلا دبع بيبق–
جوزتمو ،٥١٠٦٠ مقر داليملا ةداهش ،)ناسملت ةيالو( ناسملتب

مقر جاوزلا دقع ،)نازيلغ ةيالو( نازيلغب٤١٠2 ةنس وينوي7١ يف
: رصاقلا هدلوو ،٣٦8٠٠

ةرونوبب٠٩٩١ ةنسربمتبس١١ يف دولوملا ،دواد لاجد–
لوأ يف جوزتمو ،٦8٠١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

مقرجاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤١٠2 ةنس ربمتبس
.دواد يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٥٠7٠٠

ةيادرغب7٩٩١ ةنس ليربأ١١ يف ةدولوملا ،ةريمس لاجد–
٥ يفةجوزتمو ،٦27٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥١٠2 ةنس ليربأ
.ةريمس يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٣٠٣٠٠

ةيادرغب٣٦٩١ ةنس ربمتبس٥١ يف ةدولوملا ،ةياب لاجد–
22 يف ةجوزتمو ،٣١٠١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٠8٩١ ةنس ويلوي
.ةياب يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،2٥2٠٠

ةيادرغب٥٩٩١ ةنس يفناج لوأ يف دولوملا ،ءايركز لاجد–
نآلا نم ىعديو ،8٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
.ءايركز يميكح : ادعاصف

ةيادرغب٤٣٩١ ةنس رياربف٦2 يف دولوملا ،ميهاربا لاجد–
2١ يف جوزتمو ،٦١١٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2٥٩١ ةنس سرام
.ميهاربا يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،١8٠٠٠

ةيادرغب٦7٩١ ةنس ويام٥ يف دولوملا ،سيردا لاجد–
لوأ يف جوزتمو ،١١٦٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٩٩٩١ ةنس ربمتبس
: رّصقلا هدالوأو ،77٥٠٠

ةرونوبب2٠٠2 ةنس رياربف٩ يف دولوملا ،ديجملا دبع *
،١٠٣٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب٥٠٠2 ةنس يفناج لوأ يف دولوملا ،نيمأ *
،١٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ

ةيادرغب8٠٠2 ةنس ربمسيد لوأ يف ةدولوملا ،ةيرام *
،٩2٠٤٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٠١٠2 ةـنس رــيارــبــف٩ يف ةدوـــلوملا ،ةــــبــــيــــهو *
،8٩٥٠٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب٣١٠2 ةنس ويلوي7 يف ةدولوملا ،رتوك *
،٠٦٠2٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ

ةيالو( ةيادرغب٦١٠2 ةنس ليربأ7١ يف دولوملا ،ليلخ *
 ،2٠7١٠ مقرداليملا ةداهش ،)ةيادرغ

يميكح ،سيردا يميـــكــــــح : ادـــــــعاـــــصــــف نآلا نــــــم نوــــعدـــيو
،ةبيهو يميكح ،ةيرام يميكح ،نيمأ يميكح،ديجملا دبع
.ليلخ يميكح ،رتوك يميكح

ةيادرغب٠7٩١ ةنس ربمسيد٤١ يف دولوملا ،دمـحم لاجد–
ليربأ٣ يف جوزتمو ،2٤٤١٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةيادرغ ةيالو(

،٩٩١٠٠ مـــقرجاوزـــلا دــــقع ،)ةـــيادرغ ةــــيالو( ةــــيادرغب٤٩٩١ ةـــــنس
: رّصقلا هدالوأو
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0١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤم يسائر موسرم
شــــتفملا ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0٢0٢ ةــــنس سراــــم
.ةقاطلا ةرازول ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع بـجر٥١ يف خّرؤم يسائر موـسرم بجومب
فسوي ديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا
ىلع هتلاحإل ،ةقاطلا ةرازول اماع اشتفم هتفصب ،يداروأ
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0٢0٢ ةــــنس سراــــم
.ةقاطلا ةرازوب تاقورحملل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ مـــــاع بـــــــجر٥١ يف خّرؤــــــم يــــسائر موــــسرـــم بــــجومب
ىفـــطصم دــــــيسلا ماـــــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس سرام٠١ قــــفاوملا

هتلاحإل ،ةقاطلا ةرازوب تاقورحملل اماع اريدم هتفصب ،يفينح
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0٢0٢ ةــــنس سراــــم
.نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماـــــع بــــــــــجر٥١ يف خّرؤــــــــم يــــسائر موــــــسرـــم بـــــــجومب
ةنس رياربف٣ نم ءادتبا ىــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس سرام٠١ قــــفاوملا

ةسسؤملل اماع اريدم هتفصب ،طيرش يفطل دــــــيسلا ماـــــهم ،٠2٠2
.نويزفلتلل ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0٢0٢ ةــــنس سراــــم
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماـــــع بــــــــــجر٥١ يف خّرؤــــــــم يذيفنت موــــــسرـــم بـــــــجومب
،ميلع دارم دــــــيسلا ماـــــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس سرام٠١ قــــفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب اشتفم هتفصب
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــــمضتي ،0٢0٢ ةــــنس سراــــم
.ةديلبلا ةيالوب ةيحالفلا حلاصملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماـــــع بــــــــــجر٥١ يف خّرؤــــــــم يذيفنت موــــــسرـــم بـــــــجومب
دوـــــعسم دــــــيسلا ماـــــهم ىـــــــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس سراـــــم٠١ قــــــفاوــملا

هتلاحإل ،ةديلبلا ةيالوب ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،سينق
.دعاقتلا ىلع

ناــــسملتب٥١٠2 ةـــنس رـــــبمتبس٠2 يف دوــــلوـــملا ،دـــــلاـــخ*
 ،٥٤١١١ مقر داليملا ةداهش ،)ناسملت ةيالو(

بيـــبح ،زــــيزعلا دـــبع بــــيبح : ادــــعاصف نآلا نـــم ناــــيعديو
.دلاخ

٦7٩١ ةــــــنــــــس يفناج2 يف دوــــــلوــــــملا ،يـــنغلا دــــــبع بـــيــــبق–
جوزتمو ،٦٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ناسملت ةيالو( سيمخلاب

دقع،)ناــــسملت ةــــيالو( سوــــنس يــــنبب٩٠٠2 ةــــنس وـــــــيام٩١ يف
: رّصقلا هدالوأو ،١٤٠٠٠ مقر جاوزلا

ةيالو( ودبسب٠١٠2 ةنس ويام٠٣ يف ةدولوملا ،لاهتبإ *
،٠٦8٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ناسملت

ناسملتب٤١٠2 ةنس ليربأ2١ يف ةدولوملا ،ءارهزلا ةمطاف *
،٠٠٥٣٠ مقر داليملا ةداهش ،)ناسملت ةيالو(

ينبب٦١٠2 ةنس وينوي لوأ يف دولوملا ،نيسحلادمـحم *
 ،٦٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ناسملت ةيالو( سونس

بـــيبح ،يـــنغلا دـــبع بــــيبح : ادــــعاصف نآلا نـــم نوــــعديو
 .نيسحلادمـحم بيبح ،ءارهزلا ةمطاف بيبح ،لاهتبإ

سيمخلاب٦8٩١ ةنس رياربف٤2 يف دولوملا ،دمـحم بيبق–
نآلا نم ىعديو ،٤٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ناسملت ةيالو(
 .دمـحم بيبح : ادعاصف

7٥١–١7 مقر موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأب المع:٢ ةّداملا
ةـــنس وــــينوي٣ قـــــفاوملا١٩٣١ ماـــــعيــــناثلا عـــــيبر٠١ يف خّرؤـــــملا

ةلاحلا دوقع شماوه ىلع رشؤي ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،١7٩١
اذــــه ىـــضتقمب ةــــحونمملا ةدــــيدجلا باقــــلألاب نييـــــنعملل ةــــيندملا
.ةيروهمجلا ليكوبلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا

ةّيمـــــسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرــملا اذــــــــه رـــــشني:3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام١١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس سرام
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماــــع بــــــجر٥١ يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
رــــبمفون72 نــــم ءادــــتبا ىــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس سراــــم٠١ قــــفاوملا

رــــــيدم ةــــبئان اــــهتفصب ،راـيخ ماــهس ةدــــيسلا ماــــهم ،٩١٠2 ةــــنس
نوؤشلا ةرازوب ةيراجتلا تالدابملا ةيقرتو جماربلا ةعباتمل

.ةيجراخلا
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ءارآ ،تاررقم ،تارارق
لدعلا ةرازو

ةسردملا فـــــينصت دّدــــحي ،٩١0٢ ةــــنس رــــبمفون٦٢ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر7١ يف خّرؤملا7٠٣–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
،هنم٣١ ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤ يف خّرؤملا7٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،لوألا ريزولا

نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2 يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ

دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،ةيلاملا ريزو تايحالص

دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١ يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس يفناج٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١ يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا

نمضتملاو8٠٠2 ةنس وينوي7 قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خّرؤملا7٦١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

ءاشنإ نمضتملاو٠١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا2٣٤١ ماع مّرحم7 يف خّرؤملا2١٣–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،اهريسو اهميظنتو نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا

تايحالص ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥ يف خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

ميظنتلا ددحي يذلا2١٠2 ةنس سرام٠2 قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملل يلخادلا

: يتأي ام نورّرقي

٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر7١ يف خّرؤملا7٠٣–7٠ مقر يسائرلا موسرملا نم٣١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
طورشو نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا فينصت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس

.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

.٣ مسقلا ،"أ" فنصلا يف نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا فّنصت :٢ ةداملا

قاحتلالا طورشو نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملل ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا دّدحت:3 ةداملا
: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب
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ةسردملا
ةينطولا

يفظومل
ةرادإ

نوجسلا

موسرم/7٤8م٣أريدملا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–8٠٥َم٣أماعلا نيمألا
نم تاونس )٣( ثالث تبثي ،ةلداعم
 ،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

وأ ،فرصتــم وأ ،لــّلـــحـــم فرصتـــم–
تاونس )8( ينامث تبثي ،ةلداعم ةبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

نم رارق
ريزولا

،نيوكتلل يعرف ريدم

،تاصبرتلل يعرف ريدم

،تابيردتلل يعرف ريدم

.ةقحلم سيئر

ىلع ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض–١٥٠٣-م٣أ
نم تاونس )٥( سمخ تبثي ،لقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

سمخ تبثي ،ةيبرتلا ةداعإ طباض–
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥(
.ةفصلا

نم رارق
ريزولا

ثحبلل يعرف ريدم
قيثوتلاو

ىلع ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض–١٥٠٣-م٣أ
نم تاونس )٥( سمخ تبثي ،لقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

تبثي ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–
ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٥( سمخ
،فظوم

سمخ تبثي ،ةيبرتلا ةداعإ طباض–
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥(
،ةفصلا

تبثي ،فرصتم وأ ،ّللحم فرصتم–
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ
.ةفصلا هذهب

نم رارق
ريزولا

رييست ةحلصم سيئر
،نيوكتلاو نيفظوملا

ةيلاملا ةحلصم سيئر
،ةبساحملاو

ةحلصم سيئر
ىوتسم ىلع ةدصتقملا

ةماعلا ةنامألا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–2٣8١-م٣أ
نم تاونس )٣( ثالث تبثي ،ةلداعم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ةبتر وأ فرصتم وأ ،ّللحم فرصتم–
نم تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

ايلعلا بصانملا
فينصتلا

مسقلافنصلا
ىوتسملا

يمّلسلا

ةدايزلا

ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا
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ةسردملا
ةينطولا

يفظومل
ةرادإ

نوجسلا

لئاسولا ةحلصم سيئر
ةنامألا ىوتسم ىلع ،ةماعلا

،ةماعلا

ام نيوكتلا ةحلصم سيئر
نيوكتلاو ةيقرتلا لبق
ىوتسم ىلع ،رمتسملا

،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا

ىلع ثحبلا ةحلصم سيئر
ةيعرفلا ةيريدملا ىوتسم

،قيثوتلاو ثحبلل

لئاسولا ةحلصم سيئر
.ةقحلملا ىوتسم ىلع ةماعلا

ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض–2٣8١-م٣أ
تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
،لـــقألا ىلع يسيـــئر فرصتــــم–
نـــــم تاوــــــنــــس )٣( ثالـــــث تـــبثـــي
،فظوم ةفصب ةيمدقألا
،لقألا ىلع ةيبرتلا ةداعإ طباض -
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،فرصتم وأ ،لّلحم فرصتم–
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نيوكتلا ةحلصم سيئر
ىوتسم ىلع صصختملا
،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا

بيردتلا ةحلصم سيئر
طيشنتلا ةحلصم سيئرو

ىوتسم ىلع سردمتلاو
،تابيردتلل ةيعرفلا ةيريدملا

ريضحت ةحلصم سيئر
سيئرو تاصبرتلا ميظنتو
تاصبرتلا ةعباتم ةحلصم

ىوتسم ىلع اهمييقتو
،تاصبرتلل ةيعرفلا ةيريدملا

ىلع ةينقتلا ةحلصملا سيئر
.ةقحلملا ىوتسم

ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض–2٣8١-م٣أ
تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
عبرأ تبثي ،ةيبرتلا ةداعإ طباض–
ةـيـلـعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤(
.ةفصلا هذهب

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

ايلعلا بصانملا
فينصتلا

مسقلافنصلا
ىوتسملا

يمّلسلا

ةدايزلا

ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا

قئاثولا ةحلصم سيئر
ىوتسم ىلع فيشرألاو
ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا

قيثوتلاو

،لـــقألا ىلع يسيـــئر فرصتــــم–2٣8١-م٣أ
نــــــم تاوـــــــنس )٣٠ ثالــــث تبــــثـــــي
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
تبثي ،فرصتم وأ ،ّللحم فرصتم -
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ
،ةفصلا هذهب
لّلحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
تبثي ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو وأ
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ
.ةفصلا هذهب

نم ررقم
ريدم

ةسردملا
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ةسردملا
ةينطولا

يفظومل
ةرادإ

نوجسلا

: ىوتسم ىلع عرف سيئر
رييست ةحلصم

،نيوكتلاو نيفظوملا
ةيلاملا ةحلصم

،ةبساحملاو
ةدصتقملا ةحلصم

،مسرم ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–٣٠١١-م٣أ
)2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
وأ ،فرصتم وأ ،لّلحم فرصتم–
تاونس )٣( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

ىلع ةحصلا عرف سيئر
ةدصتقملا ةحلصم ىوتسم

ةيمومعلا ةحصلا يف ماع بيبط–٣٠١١-م٣أ
)2( نيتنس تبثي ،مّسرم ،لقألا ىلع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نيومتلا عرف سيئر
ىوتسم ىلع تاكلتمملاو
،ةماعلا لئاسولا ةحلصم

نيوكتلا عرف سيئر
تامولعملا ديدجتو رمتسملا
لبق ام نيوكتلا عرف سيئرو

ىوتسم ىلع ،ةيقرتلا
لبق ام نيوكتلا ةحلصم

،رمتسملا نيوكتلاو ةيقرتلا

جهانم لالغتسا عرف سيئر
سيئرو ثحبلا تاينقتو
ىلع ةيملعلا تاساردلا عرف

ثحبلا ةحلصم ىوتسم

،مسرم ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–٣٠١١-م٣أ
ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي
،فظوم
ىلع ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض–
نم )2( نيتنس تبثي ،مّسرم ،لقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،فرصتــــم وأ ،لــــّلــــحــــم فرصتــــم–
ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ثالث تبثي ةيبرتلا ةداعإ طباض–
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٣(

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

خسنلاو ةنايصلا عرف سيئر
ةحلصم ىوتسم ىلع

ةماعلا لئاسولا

،مسرم ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–٣٠١١-م٣أ
ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي
،فظوم
ىلع ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض–
نم )2( نيتنس تبثي ،مّسرم ،لقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

رـــبـــخملا يف يسيـــئر سدــــنــــهــــم–
تبثي ،مّسرم ،لقألا ىلع ،ةنايصلاو

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس
،فرصتــــم وأ ،لــــلــــحــــم فرصتــــم–
ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ثالث تبثي ةيبرتلا ةداعإ طباض–
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٣(
رـــــــبـــــــخــــــملا يـــــــــــف ةــــــــــلود سدــــنــــهــــم–
تاونس )٣( ثالث تبثي ،ةنايصلاو
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

ايلعلا بصانملا
فينصتلا

مسقلافنصلا
ىوتسملا

يمّلسلا

ةدايزلا

ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا
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ةسردملا
ةينطولا

يفظومل
ةرادإ

نوجسلا

ةجمربلا عرف سيئر
سيئرو تاساردلا ةعباتمو

تاناحتمالا عرف
ىوتسم ىلع تامييقتلاو

صصختملا نيوكتلا ةحلصم

صبرتلا عرف سيئر
نيوكتلل يقيبطتلا

عرف سيئرو صّصختملا
نيوكتلل يقيبطتلا صبرتلا

ىوتسم ىلع ةيقرتلا لبق ام
ميظنتو ريضحت ةحلصم

،تاصبرتلا

ةعباتم عرف سيئر
عرف سيئرو تاصّبرّتلا

ىلع تاصّبرّتلا مييقت
ةعباتم ةحلصم ىوتسم

اهمييقتو تاصبرتلا

بيردتلا ميظنت عرف سيئر
عرف سيئرو يركسعلا هبش

ىلع ةبلطلل ةيمويلا ةعباتملا
،بيردتلا ةحلصم ىوتسم

تاطاشنلا عرف سيئر
سيئرو ةيفاقثلاو ةيضايرلا

رييستو سردمتلا عرف
ىوتسم ىلع ةبلطلا تافلم
سردمتلاو طيشنتلا ةحلصم

ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض–٣٠١١-م٣أ
نيتنس تبثي ،مّسرم ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم )2(
ثالث تبثي ،ةيبرتلا ةداعإ طباض -
ةـيـلـعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٣(
.ةفصلا هذهب

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

ايلعلا بصانملا
فينصتلا

مسقلافنصلا
ىوتسملا

يمّلسلا

ةدايزلا

ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا

ةبتكملا رييست عرف سيئر
ظفح عرف سيئرو

ىوتسم ىلع ،فيشرألا
فيشرألاو قئاثولا ةحلصم

،لـــــــقألا ىلـــــع يســـــيـــــئر فرــــصــــتـــم–٣٠١١-م٣أ
نــــــم )2( نيــــتــــنـــــس تـــــبــــثـــــي ،مّسرــــــم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
نيتنس تبثي ،مّسرم ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم )2(
،فرصتــم وأ ،لــلــحــم فرصتــم–
ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

لّلحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
تبثي ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو وأ
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث
.ةفصلا هذهب

نم ررقم
ريدم

ةسردملا
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ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،تاميع ةريصن ةديسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،لومار قيفوت ديسلا–
.اوضع

: نوفلختسملا ءاضعألا

،ةفاقثلا عاطق لثمم ،ناوص فوؤرلا دبع ديسلا–

،ةفاقثلا عاطق ةلثمم ،يلامعلا نيرسن ةديسلا–

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يحي نب ايسآ ةديسلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ىسيع نب دـمحـم ديسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

ريزولا نع ةلثمم ،يلاكت نيدلا ريخ دازرهش ةديسلا–
.ةراجتلاب فلكملا

ةراجتلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يذلا ينقتلا ماظنلا نّمضتي ،٩١0٢ ةنس ربوتكأ١٢
ليمجتلا داومل ةيجولويبوركيملا ريياعملا دّدحي
.يندبلا فيظنتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ةريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

٤2 يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نّمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس يفناج٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

8 يف خّرؤملا٥٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش
،ةدروــتسملا وأ اــيــلــحــم ةــجــتــنملا داوملا ةـــقـــباـــطـــم ةـــبـــقارمب

،مّمتملاو لّدعملا

٥ يف خّرؤملا7٣-7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7٩٩١ ةنس يفناج٤١ قفاوملا7١٤١ ماع ناضمر

نولغشي نـــيذلا نوـــفــــظوـــــملا يمـــتــــنــــي نأ بـــــجـــــي:٤ ةداملا
تاـيـحالصل ةـقـفاوـم اـهـماـهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع بصاــنــم
.ةينعملا لكايهلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع لّوألا عيبر٩2 يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2 ةنس ربمفون

ةفاقثلا ةرازو

ربوتكأ7٢ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٨٢ يف خّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١0٢ ةنس

 .ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص82 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نــّيعي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ

مــــقر يساــــئرــــلا موسرملا نــــم78١و٥8١ نيتداملا ماـــــكـــــحأل
٦١ قــــفاوملا٦٣٤١ ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ2 يف خّرؤملا7٤2-٥١

ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو
: ةفاقثلا ةرازول

: نومئادلا ءاضعألا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يسنوي لاون ةديسلا –
،ةسيئر

ابئان ،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دادح يحي ديسلا –
،سيئرلل

،ةــفاــقــثــلا عاــطــق ةــلــثمم ،فراش يداــمــح زاـــنش ةدـــيسلا –
،اوضع

،اوضع ،ةفاقثلا عاطق لثمم ،حلاص ديزوب ديسلا –

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،دوادوب ةريصن ةديسلا –
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

،لدعلاريزو
ماتخألاظفاح

يتامغز مساقلب
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ليمجّتلا داوم ىلع رارقلا اذه ماكحأ قّبطت:٢ ةداملا
يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا يندبلا فيظنّتلاو
يفناج٤١ قفاوملا7١٤١ ماع ناضمر٥ يف خّرؤملا7٣-7٩ مقر

اهؤشنم ناك امهم ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،7٩٩١ ةنس
.اهردصم وأ

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ يف دصقي:3 ةداملا

رضحتسم لك: يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داوم–
فــلــتــخــم يف لاــمــعــتسالــل ّدــعــم ،ءاودــلا ءاــنــثــتساــب ،ةداــم وأ
رــــعشلاو ةرشبــــلا لــــثـــــم ناسنإلا مسجل ةـــــيـــــحـــــطسلا ءازـــــجألا

فدهب ،ةيــشغألاو نانـــسألاو ناــــفــــجألاو ،هاــــفـــــشلاو ،رــــفاظألاو
وأ اهتئيه ليدعت وأ ،اهتمالس ىلع ةظفاحملا وأ اهفيظنت
.اهتحئار حيحصت وأ اهريطعت

لوبق ىدم دّدحت ريياعم: ةيجولويبوركيم ريياعم–
ساسأ ىلع يندب فيظنتو ليمجت ةدام نم ةصح وأ جوتنم
ةبسنلاب اهددع وأ ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا دوجو وأ بايغ
.ةصحلا وأ مجحلا وأ ةلتكلا تادحو وأ ةدحول

ىلع لوصحلا: ةيجولويبوركيملا ريياعملا مارتحا–
،رارقلا اذه نم لوألا قحلملل اقبط ةلوبقم وأ ةيضرُم جئاتن
ىلع زـكـترـت يتـلا ةـيـجوـلوـيـبورـكـيملا لـيـلاـحـتــلا ءارــجإ دــنــع
ميظنّتلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ريياعملا هذهل ةددحملا ميقلا
،ليلحتلا ريسو تانيعلا عاطتقا تايفيكب قلعتملا هب لومعملا

.نفعو رئامخو ايريتكب: ةقيقد ةيح تانئاك–

ةقيرطب ،اساسأ رثاكتي ةيلخلا ديحو رطف: ةريمخ–
.هدهم يف ةيتابن

كلذ يف امب ةقيقد تايرطف لكشت رطف ةجيشم: نفع–
.تايرهزاللا تايغوبو تايغوبلا

: ةلدتعملا ةرارحلل ةفيلأ ةيئاوه ةقيقد ّةيح تانئاك–
روـطـتـت ةـلدـتـعملا ةرارـحـلـل ةـفـيـلأ ،نـفـعو رـئاـمـخ ،اـيرــيــتــكــب
.ايئاوه

ةموثرج :)iloc aihcirehcsE( ةـيـنوــلوــق ةــيشيرشإ–
.ءاسلم تارمعتسم لكش يف ةكرحتم ةبلاس مارغ ليساب

ةموثرج :)asoniguræ sanomoduesP( ةيراجنز ةفئاز–
ءاسلم تارمعتسم لكش يف ةكرحتم ةبلاس مارغ ليساب
،ّرضخملا وأ ينبلا نوللاب ةغوبصم

:)suerua succocolyhpatS( ةيبهذ ةيدوقنع تاروكم–
،يدوقنع لكش ىلع ةعمجتم اساسأ ،مارغلا ةيباجيإ ةروكم

نوللاب ةغوبصم نوكت ام ةداع ،ءاسلم تارمعتسم لكش يف
.رفصألا

يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داوم ةعانص تايفيكو طورش
،ةـيـنــطوــلا قوسلا يف اــهــقــيوستو اــهدارــيــتساو اــهــبــيضوــتو
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش7١
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

٤ يف خّرؤملا٤٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم82

8 يف خّرؤملا7٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش دّدحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

يف خّرؤملا٩7٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةّجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٣٠2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

٥ يف خّرؤملا87٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا٥٣٤١ ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقّلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يف خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدقعلا يذ لّوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

٠١ يف خّرؤملا2٦-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو7١٠2 ةنس  رياربف7 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم82 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يف خّرؤملا٤٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا
روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا
رــــــيياـــــعـــــملا دــــــيدـــــــحــــــــت ىــــــــــــــلإ رارـــــــــقــــــــلا اذــــــــه فدـــــــهــــــي ،هالـــــــعأ
ةهجوملا يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داومل ةيجولويبوركيملا
.كلهتسملل
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لكشت ةريمخ:)snacibla adidnaC( ضيبلا تاضيبم–
نوللا ىلإ ضيبألا نوللا نم ،ةيميركو ةبدحم تارمعتسم
.يئاقتنا طسو ةحاسم ىلع ،)egieb( حافلا ينبلا

فيظنتلاو ليمجتلا داوم يوتحت ال نأ بجي:٤ ةداملا
ةــيحلا تاــنــئاــكــلا ىلع ،هالــعأ٣ ةداملا يف ةــــفّرــــعملا يندــــبــــلا
ةحص ىلع لوبقم ريغ ارطخ لّكشت دق تايمكب ةقيقدلا
راــطإ يف اــهــتــيـــعوـــن دسفـــت ال ّنأ بجـــيو ،هـــنـــمأو كلـــهـــتسملا
رــيــياــعــمــلــل اــقــبــط ،عــّقوــتملا وأ اــهــل صصخملا اــهــلاـــمـــعـــتسا
.رارقلا اذه نم لوألا قحلملا يف ةددحملا ةيجولويبوركيملا

جئاتن ريسفتو ةبرجتلاب مايقلا ءارجإ دّدحي:٥ ةداملا
فـيـظـنـتـلاو لـيـمـجـتـلا داومل ةـيـجوـلوـيـبورـكـيملا لـيـلاـحــتــلا
.رارقلا اذه نم يناثلا قحلملا يف يندبلا

ليلحتلا جئاتن ريسفت يف ةلمعتسملا جهانملا:٦ ةداملا
: يه يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داومل يجولويبوركيملا

- لــــيـــــمـــــــجــــــــتـــــــلا داوــــــــم”: )7٨٢٨ جــــــــم(٩٤١١٢ وزــــــيإ جــم *
ةيئاوهلا ايريتكبلا نع فشكلاو دادعتلا - ايجولويبوركيم
،”ةلدتعملا ةرارحلل ةفيلأ

- ايجولويبوركيم - ليمجتلا داوم” :٢١٢٦١ وزيإ جم *
،”نفعلاو رئامخلا دادعت

- ايجولويبوركيم - ليمجتلا داوم”:٦١٤٨١ وزيإ جم *
،”ضيبلا تاضيبم نع فشكلا

- ايجولويبوركيم - ليمجتلا داوم”:7١7٢٢ وزيإ جم *
،”ةيراجنزلا ةفئازلا نع ثحبلا

- لــــيـــــمـــــــجـــــتـــــــلا داوــــــــم”: )٨0٨٤١ جـــــم(0٥١١٢ وزــــــيإ جــم *
،”ةينولوقلا ةيشيرشإلا نع فشكلا - ايجولويبوركيم

- لـيـمـجــتــلا داوــم”: )٩0٨٤١ جم(٨١7٢٢ وزــــــــــــــيإ جم *
.”ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا نع فشكلا - ايجولويبوركيم

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7 ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ١2 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ةراجتلا ريزو
بالج ديعس

مجانملاو ةعانصلا ةريزو
تريزامت ةليمج

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو

يواريم دـمحم

لوألا قحلملا

ةيجولويبوركيملا ريياعملا
يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داومل

ةثلاثلا نس نود لافطألل ةهجوملا داوملا - .أ
ةيطاخملا ةيشغأللو نيعلا ةقطنملو

تانئاكلا عاونأ
ةقيقدلا ةيحلا

ةيجولويبوركيملا دودحلا
)٢()للم/م ت و وأ غ/)١(م تو(

ةيحلا تانئاكلا عومجم
ةفيلأ ةيئاوهلا ةقيقدلا
ةلدتعملا ةرارحلل

)٤(2م)٣(١م

≤ 210نفعلاو رئامخلا

ةينولوقلا ةيشيرشإلا
)oloc aihcirehcsE(

ةيراجنزلا ةفئازلا
)asioniguræ sanomoduesP(

ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا
)suerua succocolyhpatS(

ضيبلا تاضيبم
)snacibla adidnaC(

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

310 ≥310 x 2 ≥

ىرخأ داوم - .ب

تانئاكلا عاونأ
ةقيقدلا ةيحلا

ةيجولويبوركيملا دودحلا
)٢()للم/م ت و وأ غ/)١(م تو(

ةيحلا تانئاكلا عومجم
ةفيلأ ةيئاوهلا ةقيقدلا
ةلدتعملا ةرارحلل

)٤(2م)٣(١م

≤ 210نفعلاو رئامخلا

ةينولوقلا ةيشيرشإلا
)oloc aihcirehcsE(

ةيراجنزلا ةفئازلا
)asioniguræ sanomoduesP(

ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا
)suerua succocolyhpatS(

ضيبلا تاضيبم
)snacibla adidnaC(

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

210 ≥210 x 2 ≥

.ةرمعتسم لكشت ةدحو : م ت و)١(
.ةبلصلا داوملل ةرمعتسم لكشت ةدحو : غ/م ت و)2(
.ةلئاسلا داوملل ةرمعتسم لكشت ةدحو : للم/م ت و
رتليليملا وأ دحاولا مارغلا يف ةدوجوملا ميثارجلا ددع :١م)٣(

هنود يذلا رادقملا قفاوي يذلا ،هليلحت مت يذلا جوتنملا نم دحاولا
.ةيضرم جوتنملا ةيعون ربتعت

رتليليملا وأ دحاولا مارغلا يف ةدوجوملا ميثارجلا ددع :2م)٤(
مت نإ يذلا رادقملا قفاوي يذلا ،هليلحت مت يذلا جوتنملا نم دحاولا

.ةيضرم ريغ جوتنملا ةيعون ربتعت ،هزواجت
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ةببسملا ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا جئاتن ريسفت.3
،ةيراجنزلا ةفئازلا ،ةينولوقلا ةيـشيرـــــشإلا( ضارـــــمألـــــل
: )ضيبلا تاضيبمو ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا

: ةيتآلا ةقيرطلاب جئاتنلا نع ريبعتلا متي

ةـقـيـقد تاـنـئاـك دـجوـت مــل اذإ ةــيضرــم ةــجــيــتــنــلا نوــكــت–
،ةنّيعلا يف ضارمألل ةببسم

نع فشكلا متي امدنع ةيضرم ريغ ةجيتنلا نوكت–
.ةنّيعلا يف ضارمألل ةببسم ةقيقد ةيح تانئاك دوجو

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ربوتكأ7٢ قفاوملا١٤٤١ ماــع رفـــص٨٢ يف خّرؤـــم رارق
ماع لاّوش٥٢ يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدعـــي ،٩١0٢ ةـــــنس
نّمضتملاو7١0٢ ةـنـــــــس وــــيلوـــــــــي٩١ قـــــفاوـــــملا٨3٤١
يفارـــــغوردـــيهلا ضوـــــحلا ةــــنجل ءاـــــضعأ ةــــــليكشت

.”يقرش طش - نارهو“ ةقطنمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع رـــفص82 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
ماــع لاّوــش٥2 يف خّرؤـــملا رارــقلا لّدــعي ،٩١٠2 ةــــنس رــــبوتكأ
ةــــليكشت نـــــّمضتملاو7١٠2 ةـــــنس وـــــيلوي٩١ قــــــفاوملا8٣٤١
طش -نارهو“ ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ

: يتأي امك ،”يقرش

دـيسلا اـهسأرـي يتـلا )ىــتــح رــيــيــغــت نودــب(.................–“
يّرـلا تاـئيــهــتو تاساردــلا رــيدــم ،ناــمــحرــلا دــبــع واــحــيــلــفأ
،ةيئاملا دراوملا ةرازوب

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦٢ يف خّرؤم رارق
ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــّمضتي ،0٢0٢ ةـــنس رــــياربف
ةرازوـــل ةـــيداصتقالا نوؤـــشلاو طيطـــختلا ةرـــــيدم
.ةيئاملا دراوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــــــنس يــــــفناج2 قــــــفاوـــــملا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يناثلا قحلملا

ريسفتو ةبرجتلاب مايقلا ءارجإ
ةيجويلويبوركيملا ليلاحتلا جئاتن

I.ةبرجتلاب مايقلا :

يف يندـبـلا فـيـظـنـتــلاو لــيــمــجــتــلا داوــم عاــطــتــقا مــتــي–
نأ بجي .رباخملا ىلإ يه امك لسرتو يلـــــصألا اهـــــبـــــيـــــضوـــــت
تاميلعت دوجو مدع ةلاح يف .ليلحتلا ةيادب يف ّالإ حتفت ال
يفو ءوضلا نع اديعب تانّيعلا عيمج نيزخت بجي ،ةصاخ
.ةيوئام ةجرد٥2 و٠١ نيب حوارتت ةرارح ةجرد

لـيـلاـحـّتـلا لـجأ نـم ةـعـطـتــقملا ةــنــّيــعــلا نوــكــت نأ بجــي–
.اهنم تذخأ يتلا ةصحلل ةلثّمم ةيجولويبوركيملا

ليمجتلا داوم ةصحل ةلثمملا ةنّيعلا نوكتت نأ بجي–
سفن نم ،لقألا ىلع ،تادحو )٥( سمخ نم يندبلا فيظنتلاو
نم لم٠٥ وأ ةلتكلا نم غ٠٥ ىندألا اهمجح نوكي نأو ةصحلا
.مجحلا

ةنّيع ساسأ ىلع ليلحتلا جئاتن ريسفتب مايقلا متي–
.ةنيعلل ةنوكم تادحو ددع نم لكشتت ةطسوتم

II.ةيجولويبوركيملا ليلاحتلا جئاتن ريسفت :

ةيئاوهلا ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا جئاتن ريسفت.١
: ةيلامجإلا ةلدتعملا ةرارحلل ةفيلألا

: ةيتآلا ةقيرطلاب جئاتنلا نع ريبعتلا متي

نوكت ،”١م” يواست وأ نم لقأ ليلحتلا ةجيتن تناك اذإ–
،ةيضرم ةجيتنلا

زواجتت مل اهنكلو ”١م” ليلحتلا ةجيتن تزواجت اذإ–
،ةلوبقم ةجيتنلا نوكت ،”2م”

ريغ ةجيتن نوكت ،”2م”ليلحتلا ةجيتن تزواجت اذإ–
.ةيضرم

: )٢م =١م( نفعلاو رئامخلا دادعت جئاتن ريسفت.٢

: ةيتآلا ةقيرطلاب جئاتنلا نع ريبعتلا متي

نوكت ،”١م” يواست وأ نم لقأ ليلحتلا ةجيتن تناك اذإ–
،ةيضرم ةجيتنلا

ريغ ةجيتن نوكت ،”١م”ليلحتلا ةجيتن تزواجت اذإ–
.ةيضرم
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١2 يف خّرؤملا88-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص دّدحي

يف  خّرؤملا7١٣-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7١٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٣١
،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

٥١ يف خّرؤملا٤٠-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صّخري

٥١ يف خّرؤـــــملا يسائرلا موــسرـــملا ىلـــع عالـــطالا دــــعـــبو–
٤١٠2 ةـــنس سراــــم7١ قـــــفاوــــــملا٥٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
طيطختلل ةريدم ،يوادمح ةليضف ةديسلا نييعت نمضتملاو
،ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةيداصتقالا نوؤشلاو

: يتأي ام رّرقي

ةريدم ،يوادمح ةليضف ةديسلا ىلإ ضّوــفي: ىلوألا ةداملا
اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيداصتقالا نوؤشلاو طيطختلا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةـــيئاملا دراوـــــملا رــــيزو مـــساب
.تارارقلا ءانثتساب

ةيالولاةمدختسملا ةئيهلابقللاو مسالا

ةزمح تلقوب

ةيضار قوزرم

ةديعس يريخلب

ريمس يوارهط

ةنيمأ يدباعلب

نامحرلا دبع يوارحص

نيمألا راجنوب

ةعمج يدايع

نيدلا ماسح ةفحلوب

ىفطصم ةلزعل

ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا

"

"

"

"

"

"

"

ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

"

ةلشنخ

ةلشنخ

ةليم

ةملاق

نارهو

ةماعنلا

ةزابيت

ىلفدلا نيع

ةملاق

رئازجلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس رياربف

يقارب يقزرأ

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

١3 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم رارق
ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،٩١0٢ ةنسربمسيد
.يعامتجالا نامضلل

–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم رارق بجومب
ناـمضلـل ةــبــقارملا ناوــعأ دــمــتــعــي ،٩١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد١٣
: يتآلا لودجلا يف نوروكذملا يعامتجالا
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سيردإ يرياب

نيدلا ردب فاطق

ىدن ةيرجموب

دلاخ بلاط

ريهز يللا دبع

دـمحم قشاع

رونلا حتف تاضايع

سارف يديمح

سايلا نيسح نب

ءايركز ساسع

ةايح ةلهلا

ءارهزلا ةمطاف ينادم

يلع دـمحم ليعامس

رهاطلا ةلحك نب

نسحم قوزرم

نايفس ةيلياجعل

سراف راده دالوأ

لاون نايزم نب

ىليل يرون

يدوج ليلخ نب

اضر رابج

ليعامس وبع

يزمر سانوم

لالب رايدب

يكاز ةفرش

دـمحم عناص

فطاع يسينوأ

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دعاقتلل ينطولا قودنصلا

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا

"

ةبانع

ةبانع

ةبانع

ترايت

ترايت

تليسمسيت

جيريرعوب جرب

راشب

ةنتاب

يقاوبلا مأ

يزيليإ

ىلفدلا نيع

نازيلغ

ةليم

فراطلا

سارهأ قوس

ةيادرغ

ةيدملا

ةزابيت

جيريرعوب جرب

ةدكيكس

ترايت

ةبانع

ةبانع

ةلشنخ

فلشلا

ةلشنخ

ةيالولاةمدختسملا ةئيهلابقللاو مسالا

موسرملا نم2١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا نيميلا ءادأ دعب ّالإ مهماهم ةرشابم ،هالعأ نيروكذملا ةبقارملا ناوعأ نكمي ال
ناوعأ ةسرامم طورش ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا٦2٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤملا٠٣١-٥٠ مقر يذيفنتلا
.مهدامتعا تايفيكو يعامتجالا نامضلل ةبقارملا



٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع بجر٩٢
31م0٢0٢ ةنس سرام٤٢

تافيرعتلاو تآفاكملا ،ةيكنبلا طورشلاب دصقي:٢ ةداملا
اهب موقت يتلا ةيفرصملا تايلمعلا ىلع ةقبطملا تالومعلاو
.ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا

يتلا تايلمعلا لك ،ةيفرصم تايلمع ربتعت:3 ةداملا
عــم اــهــتــلــماــعــم يف ةــيــلاملا تاسسؤملاو كوــنــبــلا اــهــب موــقــت
مقر رـــمألا نم٩٦ ىلإ٦٦ داوملا يف ةددــــــحم يه اـــمك ،نئاــــــبزلا

٦2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا١١-٣٠
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٣٠٠2 ةنس تشغ

وأ ديدج جوتنم يأ قيوست عضخي نأ بجي:٤ ةداملا
صيخرتل ،ةيلاملا تاسسؤملا وأ كونبلا فرط نم ةيكنب ةمدخ
.رئازجلا كنب نع رداص قبسم

وأ ديدج جوتنمب ،ماظنلا اذه موهفم يف دصقُي:٥ ةداملا
ةمدخ وأ ضرق جوتنم وأ راخدا جوتنم لك ،ةيكنب ةمدخ
.قوسلا يف حرط لحم نكي ملو ،صيخرت لحم نكي مل ةيكنب

بجاولا فلملل ةنّوكملا رصانعلا ديدحت متي:٦ ةداملا
وأ ديدجلا جوتنملا قيوستل صيخرتلا بلطل ًامعد هميدقت
.رئازجلا كنب نم ةميلعتب ،ةديدجلا ةيكنبلا ةمدخلا

ُقَّثوُت ةنّودُم كسمب رئازجلا كنب حلاصم موقت:7 ةداملا
اهنييحت متيو ،ةصخرملا ةيكنبلا تامدخلاو تاجتنملا اهيف
كنب فرط نم رشن لحم ةنّودملا هذه نوكتو .ةيرود ةفصب
 .ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلإ لسرُتو ،رئازجلا

قيوست يف ةبغارلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلع بجي
ةروكذملا ةنّودملا يف ةجرُدملا ةيكنبلا تامدخلا وأ تاجتنملا
.رئازجلا كنب ىدل حيرصتب موقت نأ ،هالعأ

حيرصتلا اذه نومـــضـــمو ةــــغيــــص دــــــيدـــــحت مــــتـــي:٨ ةداملا
.رئازجلا كنب حلاصم نم ةركذم بجومب

نأ ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلــــــع نّيعــــتـــــي:٩ ةداملا
طورشلاب ،لئاسولا لك  قيرط نع ،روهمجلاو اهنئابز غّلبت
موقت يتلا ةيفرصملا تايلمعلا ىلع اهقبطت يتلا ةيكنبلا

.اهب

،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلع نّيعتي ،ةفصلا هذهبو
ةحوتفملا تاباسحلا لامعتسا طورش ىلع اهنئابز علطُت نأ

تامازتلالا اذكو ،اهب حمست يتلا ةفلتخملا تامدخلا راعسأو
 .نوبزلاو كنبلا نيب  ةلدابتملا

يف وأ باسحلا حتف ةيقافتا يف طورشلا هذه ديدحت بجي
.ضرغلا اذهل ةلسرملا تادنتسملا

رئازجلا كنب

٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر0٢ يفخّرؤم١0-0٢ مقر ماظن
ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا دّدحي ،0٢0٢ ةنس سرام
تايلمـعلا ىلـــــــع ةقبـــــــطـــــملا ةيــــــــكنـــــــبلا طورــــــــشـــــــلاب
.ةيفرصملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا١١-٣٠ مقر رمألا ىضتقمب–
دقنلاب قـلـعـتملاو٣٠٠2 ةـــــــنس تشغ٦2 قـــفاوملا٤2٤١ ماـــع
٣7 ىلإ٦٦و٤٦و2٦ داوملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم2رركم٩١١و رركم٩١١و

لوألا عيبر7١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمفون٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،رئازجلا كنب ظفاحم

عــيــــبر8١ يف خّرؤملا يساـــــــئرلا موــــــسرـــــملا ىضـــتــــقـــمبو–
نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان نييعت

ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـّمضتملاو٥١٠2 ةـنس رـبـمــفوــن7١ قـــفاوملا7٣٤١
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

ماع رفص7١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نيبئان نييعت نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمفون7١ قفاوملا8٣٤١

،رئازجلا كنب ظفاحمل

ماع مرحم٥١ يف خّرؤملا١٠-7٠ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو7٠٠2 ةنس رياربف٣ قفاوملا82٤١
ةــلــمــعـــلاـــب تاـــباسحلاو جراخلا عـــم ةـــيراجلا تالـــماـــعملا ىلع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةبعصلا

ىدامج٦2 يف خّرؤملا١٠-٣١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا
ىلع ةقبطملا ةيكنـبلا طورــــشلاب ةقلـــعــــتــــملا ةـــــماعـــــلا دعاوـــــقلا
،ةيفرصملا تايلمعلا

٥١ خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم تالوادم ىلع ءانبو–
،٠2٠2 ةنس سرام

: هصن يتآلا ماظنلا ردصي

ةماعلا دعاوقلا ديدحت ىلإ ماظنلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ةيفرصملا تايلمعلا ىلع ةقبطملا ةيكنبلا طورشلاب ةقلعتملا
.ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل

تاعالبو تانالعإ
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٦2 يف خّرؤملا١٠-٣١ مقر ماظنلا ماكحأ ىغلُت:٨١ ةداملا
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةقبطملا ةيكنبلا طورشلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي
.ةيفرصملا تايلمعلا ىلع

ةّيــــمـــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف ماــــظــــنلا اذـــــه رــــــشنـــــي:٩١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر0٢ يفخّرؤم٢0–0٢ مقر ماظن
ةقلعتملا ةيكنبلا تايلمعلا ددحي ،0٢0٢ ةنس سرام
فرط نماهتسرامم دعاوقو ةيمالسإلا ةفريصلاب
.ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو٥7٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥7٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

٦١٤١ ماع نابعش٩١ يف خّرؤملا٩٠–٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
،يراجيإلا دامتعالاب قلعتملاو٦٩٩١ ةنس يفناج٠١ قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج72 يف خّرؤملا١١–٣٠ مــــقر رــــمألا ىضتــــقمبو–
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا

٩٦ ىلإ٦٦ داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب
،هنم

ةجحلا يذ72 يف خّرؤملا١٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا٥2٤١ ماع
لّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،مّمتملاو

ناضمر٥2 يف خّرؤملا7٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

لوألا عيبر7١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمفون٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،رئازجلا كنب ظفاحم

تايلمعلا لكل ةبسنلاب ،كونبلا ىلع بجي:0١ ةداملا
ايرابجإ موقت نأ ،باسحلا نم نئادلا بناجلا يف ةلجسملا

خيراتل ةقفاوملا لاجآلا يف نوبزلل نئادلا بناجلا يف ديقلاب
.ةميقلا ديدحت

ةميقلا ديدحت خيراوت ديدـــــحتو ميـــــظنــــت مــــتــــي:١١ ةداملا
.رئازجلا كنب نم ةميلعتب ةيفرصملا تايلمعلاب ةصاخلا

ةيلمع ذيفنت يف ثدحي رّخأت لك ىلع بترتي:٢١ ةداملا
،هالعأ ةروكذملا ةميقلا ديدحت خيرات يضم دعب ،ةيفرصم
ةسسؤملا وأ كنبلا لبق نم نوبزلل عفدي ضيوعت ميدقت
.ةينعملا ةيلاملا

نم ،ةنيدملاو ةنئادلا ةدئافلا بسن ديدحت متي:3١ ةداملا
يف ،نكمي الو .ةيرح لكب ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا لبق
ىلع ةيلامجإلا ةيلعفلا ةدئافلا بسن ىّدعتت نأ ،تالاحلا لك
،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم ةعزوملا ضورقلا

.رئازجلا كنب هددح يذلا دئازلا ةدئافلا لّدعم

تامدخلا اناجم مّدقت نأ كونبلا ىلع نّيعتي:٤١ ةداملا
: ةيتآلا ةيدعاقلا ةيفرصملا

،رانيدلاب تاباسحلا لافقإو حتف–

،تاكيشلا رتفد حنم–

،راخدالا رتفد حنم–

،)ةيلخاد( ةيكنب تاقاطب حنم–

،نِّطوملا كنبلا ىدل ادقن عفدلا تايلمع–

باسح فشك ،ءاضتقالا دنع ،لاسرإ وأ ميلستو دادعإ–
،نوبزلل يونس

،دعب نع باسحلا ىلع عالطالا–

.كنبلا سفن ىوتسم ىلع صاوخلا نيب ام ليوحت ةيلمع–

نم ةعطتقملا تالومعلا تافيرعت ديدحت متي:٥١ ةداملا
دنع ةيجراخلا ةراجتلا تايلـــمـــــع بــــجوـــــمب ،كوـــنـــبــــلا فرـــــط

.رئازجلا كنب نم ةميلعتب ،ليخادملا ليوحتو داريتسالا

ءانثتساب ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ددحت:٦١ ةداملا
٤١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيناجملا ةيفرصملا تامدخلا
لكب ،ماظنلا اذه نم٥١ ةداملا يف ةروكذملا تالومعلاو ،هالعأ

.ىرخألا تالومعلا تايوتسمو تالدعملا ،ةيرح

مراصلا مارتحالا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلع نيعتي
 .اهتددح يتلا ةيفرصملا تايلمعلا ىلع ةقبطملا طورشلل

امب ،ماظنلا اذه ماكحأ قيبطت تايفــــيـــــك ددــــــحت:7١ ةداملا
كنب نم ةميلعتب ،دئازلا ةدئافلا لدعمب ةقلعتملا كلت اهيف
.رئازجلا
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 : هصن يتآلا ماظنلا ردصي

تايلمـــعلا دـــيدــــحت ىلإ ماــــظنلا اذـــــه فدـــهـــــي: ىلوألا ةداملا
،اهيلع ةقبطملا دعاوقلاو ةيمالسإلا ةفريصلاب ةقلعتملا ةيكنبلا

،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم اهتسرامم طورشو
 .رئازجلا كنب فرط نم اهل قبسملا صيخرتلا طورش اذكو

ةيـــكنـــب ةيلمــــع ،ماــــظــــنلا اذــــه موـــهـــفـــم يف دــــعــــُت :٢ ةداملا
بترتي ال ةيكنب ةيلمع لك ،ةيمالسإلا ةفريصلاب ةقلعتم
نأ تايلمعلا هذه ىلع بجيو ،دئاوفلا ديدست وأ ليصحت اهنع
نم٩٦ ىلإ٦٦ داوملا يف اهيلإ راشملا ماكحألل  ةقباطم نوكت
٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا
لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا

.مّمتملاو

يتلا ةيلاملا تاسسؤــــملاو كونــــــبلا ىلــــــع بجي:3 ةداملا
ىلع زوحت نأ ،ةيمالسإلا ةفريصلا تاجتنم ميدقت يف بغرت
ريياعملل ةقباطم ةيزارتـحإ بســــــــن ىلـــــــع ،صوصــــــخلا هــــــــجو
دادـعإب ةـقـلـعـتملا طورشلـل ةـمارصب لـثـتمت نأو ةـيـمـيــظــنــتــلا

.ةيميظنتلا ريراقتلا لاسرإ لاجآو

ةفريصلاب ةقلعتملا ةيكنبلا تايلمعلا صُخت:٤ ةداملا
: ةيتآلا تاجتنُملا ،ةيمالسإلا

،ةحبارملا–

،ةكراشملا–

،ةبراضملا–

،ةراجإلا–

،ملسلا–

،عانصتسالا–

،عئادولا تاباسح–

.رامثتسالا تاباسح يف عئادولا–

وأ كنبلا هبجوــمب موــــقــــي دــــقـــــع يــــــه ةــــحـــــبارملا :٥ ةداملا
تناك ءاوس ،ةمولعم ةعلس نوبزل عيبب ةيلاملا ةسسؤملا

،ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا اهكلمي ،ةلوقنم ريغ وأ ةلوقنم
اًقبسم هيلع قفتم حبر شماه ةفاضإ عم اهئانتقا ةفلكتب
.نيفرطلا نيب اهيلع قفتملا عفدلا طورشل اًقفوو

ةيلام ةسسؤم وأ كنب نيب دقع يه ةكراشملا:٦ ةداملا
ةسسؤم لامسأر يف ةكراشملا فدهب ،فارطأ ةدع وأ دحاوو
.حابرأ قيقحت لجأ نم ةيراجت تايلمع يف وأ عورشم يف وأ

وأ كــــنــــب هــــبـــــجوـــــمب مّدقُي دقـــــع يــــــه ةبراـــــضــــــملا:7 ةداملا
مزاللا لاملا سأر ،”لاومألل ضرقم“ ىّمسملا ،ةيلام ةسسؤم
.حابرأ قيقحت لجأ نم عورشم يف هلمع مدقي يذلا لواقملل

ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاضعأ نييعت نّمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمفون7١ قفاوملا7٣٤١

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

ماع رفص7١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نيبئان نييعت نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمفون7١ قفاوملا8٣٤١

،رئازجلا كنب ظفاحمل

يناثلا عيبر8١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

ناضمر لوأ يف خّرؤملا2٠–٦٠ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
طورش دّدحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا72٤١ ماع
عرـــــف ةماــــــقإ طورـــــشو ةيــــــلام ةســـــسؤـــــمو كنــــــب سيـــــسأــــت
،ةيبنجأ ةيلام ةسسؤمو كنب

ماع نابعش لوأ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ططخم نمضتملاو٩٠٠2 ةنــــس وـــــيــــــلوـــــــي٣2 قـــــــفاوـــــملا٠٣٤١
كونبلا ىلع ةقبطملا ةيبساحملا دعاوقلاو ةيكنبلا تاباسحلا

،ةيلاملا تاسسؤملاو

ماع مّرحم٣ يف خّرؤملا8٠–١١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ةباقرلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٣٣٤١
،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةيلخادلا

ماع مّرحم٤١ يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
نم ةياقولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٤٣٤١
،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت

عيبر٦١ يف خّرؤملا١٠–٤١ مــقر ماــظـــنـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٦١ قفاوملا٥٣٤١ ماع يناثلا

،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلع ةقبطملا ةءالملا بسن

ماع رفص٦2 يف خّرؤملا2٠–8١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ةسرامم دعاوق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٠٤٤١
فرط نمةيكراشتلا ةفريصلاب ةقلعتملا ةيفرصملا تايلمعلا
،ةيلاملا تاسسؤملاو فراصملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٥١ قفاوملا١٤٤١
،ةيفرصملا تايلمعلا ىلع ةقبطملا ةيكنبلا طورشلاب ةقلعتملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٣٠–٠2 مقر ماظنلا ىضتقمبو–
نامض ماظنب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٥١ قفاوملا١٤٤١
،ةيفرصملا عئادولا

ضرــقـــلاو دـــقـــنـــلا سلـــجـــم تالوادـــم ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
،٠2٠2 ةنس سرام٥١ خيراتب
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فرـط نـم ةـمـّلسم ةــعــيرشلا ماــكــحأل ةــقــباــطملا ةداــهش–
،ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلل ءاتفإلل ةينطولا ةيعرشلا ةئيهلا

،جوتنملل ةيفصو ةقاطب–

ةسسؤملا وأ كنـــبـــلــــل ةــــقــــباــــطملا ةــــباــــقر لوؤسم يأر–
خّرؤملا8٠–١١ مقر ماظنلا نم٥2 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيلاملا

روكذملاو١١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٣٣٤١ ماع مّرحم٣ يف
،هالعأ

ةــيرادإلا ةــيــلالــقــتسالا ناــمضل هــعاــبــتا بجاوـــلا ءارـــجإلا–
ةطشنأ يقاب نع ”ةيمالسإلا ةفريصلا كاّبش“ ــل ةيلاملاو
8١و7١ نيتداملا ماكحأل اقبط ،ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا
.هاندأ

لكيه ،”ةيمالسإلا ةفريصلا كاّبش“ ــب دصقُي :7١ ةداملا
تامدخب ايرصح فلكُم ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا نمض
.ةيمالسإلا ةفريصلا تاجتنمو

ًايلام ًالقتسم ”ةيمالسإلا ةفريصلا كاّبش“ نوكي نأ بجي
.ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلل ىرخألا لكايهلا نع

كاـــّبش“ ـب ةصاخلا ةـــبساحملا نيب لـــماـــكــــلا لصفــــلا بجــــي
ىرخألا لكايهلاب ةصاخلا ةبساحملاو ”ةيمالسإلا ةفريصلا
،لصفلا اذه حمسي نأ بجيو ،ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلل
ةصّصخملا ةيلاملا تانايبلا عيمج دادعإب ،صوصخلا هجو ىلع
.”ةيمالسإلا ةفريصلا كاّبش“ طاشنل ايرصح

”ةيمالسإلا ةفريصلا كّابش“ نئابز تاباسح نوكت نأ بجي
 .نئابزلل ىرخألا تاباسحلا يقاب نع ةلقتسم

”ةيمالسإلا ةفريصلا كّابُش“ ةيلالقتسا نمضُت:٨١ ةداملا
ًايرصح نيصَّصخُم نيمدختسمو يميظنت لكيه لالخ نم
.ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا ةكبش ىوتسم ىلع كلذ يف امب ،كلذل

نيذلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلع بجي:٩١ ةداملا
ةفريصلا تاجتنم قيوستل قبسملا صيخرتلا ىلع اولّصحت

طورشلاو تاريعستلا لوادجب اهنئابز ملعُت نأ ،ةيمالسإلا
.مهيلع قّبطُت يتلا ىوصقلاو ايندلا

باحصأ ةصاخ ،نيعدوملا مالعإ كونبلا ىلع بجي امك
ةعيبطب ةلصلا تاذ صئاصخلا لوح ،رامثتسالا تاباسح
.مهتاباسح

،رامـثتــــسالا تاباــــسح يف عئادولا ءانـــــثتـــــساب :0٢ ةداملا
زيجُي يذلا نوبزلا فرط نم ةبوتكم ةقفاومل عضخت يتلا
تايلمع يفو ،عيراشم ةظفحم يف هعئادو رمثتسي نأ هكنبل
فرط نم ةاقلتملا لاومألا عئادو عضخت ،ةيمالسإلا ةفريصلا
هالعأ ةروكذملا داوملا ماكحأل ”ةيمالسإلا ةفريصلا كاّبش“
٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا

 .مّمتملاو

وأ كنبلا هلالخ نم عضي راجيإ دقع يه ةراجإلا:٨ ةداملا
نوبزلا فّرصت تحت ”رِّجؤُملا“ ىّمسُملا ،ةيلاملا ةسسؤملا
وأ ةلوقنم ةعلس ،راجيإلا ساسأ ىلعو ،”رِجأتسُملا“ ىّمسُملا

ةرـتـفـل ،ةـيـلاملا ةسسؤملا وأ كنـبـلا اـهــكــلــمــي ،ةــلوــقــنــم رــيــغ
.دقعلا يف هديدحت متي راجيإ ديدست لباقم ةددحم

ةسسؤملا وأ كنبلا هلالخ نم موقي دقع وه َملَّسلا:٩ ةداملا
مّلسُت يتلا ،ةعلس ءارشب يرتشملا رودب موقي يذلا ةيلاملا
.يدقنلاو يروفلا عفدلا لباقم هنوبز فرط نم الجآ هل

وأ كنبلا هاضتقمب دهعتي دقع وه عانصتسالا:0١ ةداملا
وأ ،رمألا بحاص هنوبز ىلإ ةعلس ميلستب ةيلاملا ةسسؤملا

ةددحم صئاصخل ًاقفو عّنصُتس ًةعلس عِّنصُم ىدل ءارشب
تايفيكل ًاقفوو تباث رعسب ،فارطألا نيب اهيلع قفّتمو
.نيفرطلا نيب ًاقبسم اهيلع قفتم ديدست

ىلع يوتحت تاباسح يه عــــئادوــــلا تاباــــســـــح:١١ ةداملا
عم ،تانايك وأ دارفأ فرط نم كنب يف اهعاديإ متي لاومأ
ىلإ وأ عدوملا ىلإ اهلداعي ام وأ لاومألا هذه ةداعإب مازتلِالا

اهيلع قفّتم طورش بسح وأ بلطلا دنع ،نّيعم رخآ صخش
.ًاقبسُم

تافيظوت يه رامثتسالا تاباسح يف عئادولا:٢١ ةداملا
ضرغل عِدوملا فرط نم كنبلا فرصت تحت كرتُت ،لجأل
.حابرأ قيقحتو ةيمالسإ تاليومت يف اهرامثتسا

ةروكذملا ةيمالسإلا ةفريصلا تاجتنم عضخت :3١ ةداملا
.رئازجلا كنب ىدل قبسم  صيخرت بلط ىلإ ،هالعأ

رئازجلا كنب ىدل صيخرتلا بلط ميدقت لبق:٤١ ةداملا
وأ كنبلا ىلع بجي ،ةيمالسإلا ةفريصلا تاجتنم قيوستل
ماكحأل ةقباطملا ةداهش ىلع لصحي نأ ةيلاملا ةسسؤملا
ءاتفإلل ةينطولا ةيعرشلا ةئيهلا فرط نم هل ّملسُت ،ةعيرشلا
.ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلل

ةفريصلاب ةقلعتملا تايلمعلا ةسرامم راطإ يف:٥١ ةداملا
ءاشنإ ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا ىلع نّيعتي ،ةيمالسإلا

)٣( ةثالث نم ةئيهلا هذه نّوكتتو ،ةيعرشلا ةباقرلا ةئيه
.ةماعلا ةيعمجلا فرط نم مهنييعت متي ،لقألا ىلع ءاضعأ

صوــــــصخلا هجو ىلع ةيعرـــــشلا ةباــــــقرلا ةئيه ماهم نمكت
تاطاشن ةباقر يف ،ةعيرشلل تاجتنملا ةقباطم راطإ يفو
.ةيمالسإلا ةفريصلاب ةقلعتملا ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا

ميدقت ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا ىلع نّيعتي:٦١ ةداملا
قــيوستــل قــبسملا صيــخرــتــلا بلــطــل رـــئازجلا كنـــبـــل فـــلـــم
هجو ىلع فلملا اذه نوكتيو .ةيمالسإلا ةفريصلا تاجتنم
 : ةيتآلا قئاثولا نم ،صوصخلا
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ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـّمضتملاو٥١٠2 ةـنس رـبـمـفوــن7١ قـــفاوملا7٣٤١
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

ماع رفص7١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـمضتملاو٦١٠2 ةـنس رـبـمـفوــن7١ قـــفاوملا8٣٤١
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

يناثلا عيبر8١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

ماع مّرحم2١ يف خّرؤملا٣٠–٤٠ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
نامض ماظنب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس سرام٤ قفاوملا٥2٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيفرصملا عئادولا

ىدامج١2 يف خّرؤملا٤٠–١١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
نمضتملاو١١٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةيناثلا

،ةلويسلا رطخ ةباقرو رييستو سايقو فيرعت

ماع مّرحم٣ يف خّرؤملا8٠–١١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ةباقرلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٣٣٤١
،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةيلخادلا

يناثلا عيبر٦١ يف خّرؤملا١٠–٤١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
بسن نمضتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٦١ قفاوملا٥٣٤١ ماع
،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلع ةقبطملا ةءالملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا2٠–٠2 مقر ماظنلا ىضتقمبو–
تايلمعلا دّدحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٥١ قفاوملا١٤٤١
اهتسرامم دعاوقو ةيمالسإلا ةفريصلاب ةقلعتملا ةيكنبلا

،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم تالوادم ىلع عالطالا دعبو–
،٠2٠2 ةنس سرام٥١

 :هصن يتآلا ماظنلا ردصي

نم8١١ ةداــــملل اقفو ،ماظــــنلا اذه فدـــــهي:ىلوألا ةداملا
٤2٤١ ماــع ةيـــناـــثلا ىداــــمــــج72 يف خّرؤــــملا١١–٣٠ مقر رــــــمألا
ماظن عضو ىلإ ،هالعأ روكذملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا
.ةيفرصملا عئادولا نامضل

،ةيـــبنـــجألا كوـــنـــبلا عورـــفو كوـــنـــبلا ىلع بجــي:٢ ةداملا
اقبـــط ،طرخـــنت نأ ،"كونبلا" صــــنلا بلــــص يف ىعدـــــت يتلا
نامض ماظن ىلإ ،ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلل
.ةيفرصملا عئادولا

ىلإ ةـــيـــــفرـــــــصملا عئادولا ناـــــــمــــض ماــــظن فدـــــهي:3 ةداملا
ىرخألا غلابملاو مهعئادو رفوت مدع ةلاح يف نيعدوملا ضيوعت
.دادرتسالل ةلباقلا عئادولاب ةهيبشلا

ةهيــــبـــشـــلا ىرـــــخألا غلابـــــملاو عــــــئادولاب" دصـــــقـــــي :٤ ةداملا
لك ،ماظنلا اذه موهفم بسح ،"دادرتسالل ةلباقلا عئادولاب

ىلع لوصحلا راــــمــــثــــتسالا عــــئادو باسح بحاصل ّقــــحــــي
،”ةيمالسإلا ةفريصلا كاّبش“ نع ةمجانلا حابرألا نم ةصح
كاّبش“ اهلجسي يتلا ةلمتحملا رئاسخلا نم ةصح لّمحتيو
     .اهب موقي يتلا تاليومتلا يف ”ةيمالسإلا ةفريصلا

ةلثامملا ىرخألا غلابــــملاو عـــــئادوـــــلا عــــضـــــخــــــت:١٢ ةداملا
كيـباـبش“فرـط نـم ةـعـّمـجملاو دادرـتسالـل ةــلــباــقــلا عــئادوــلــل
خّرؤملا٣٠–٠2 مقر ماظنلا ماكحأل ،كونبلل ”ةيمالسإلا ةفريصلا

قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف
.ةيفرصملا عئادولا نامض ماظنب

.صاخ ميظنت ىلإ ،رامثتسالا تاباسح يف عئادولا عضخت

صني مل امو ،ماظنلا اذه ماكحأ ىلإ ةفاضإلاب:٢٢ ةداملا
عيمجل ةيمالسإلا ةفريصلا تاجتنم عضخت ،كلذ فالخ ىلع
تاسسؤملاو كونبلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا
.ةيلاملا

٦2 يف خّرؤملا2٠–8١ مقر ماظنلا ماكحأ ىغلُت:3٢ ةداملا
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص
ةفريصلاب ةقلعتملا ةـيفرصملا تايلمـــــعلا ةــــسراـــــمم دــــعاوــــق
.ةيلاملا تاسسؤملاو فراصملا فرط نم ةيكراشتلا

ةّيمسّرلا ةديرــــجلا يف ماــــظنلا اذــــه رـــــــشني:٤٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نامحرلادبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر0٢ يفخّرؤم30–0٢ مقر ماظن
ناــــــمــــض ماـــــــظنـــب قــــلـــــعتــــــي ،0٢0٢ ةــــنـــــــس سراــــــم
.ةيفرصملا عئادولا

––––––––––

،رئازجلا كنب ظفاحمّنإ

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمب– 
نوناقلا نمضتملاو٥7٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
دقـــــنلاب قلعــــتـــملاو٣٠٠2 ةنس تـــــــشغ٦2 قــــفاوــــملا٤2٤١ ماــع
8٦و٦٦و٤٦و2٦ داوملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم8١١و٥١١و٤١١و٥٩و٥8و٠7و

لوألا عيبر7١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمفون٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،رئازجلا كنب ظفاحم
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ةّريسملا ةكرشلا لامسأر يف بتتكت نأ كونبلا ىلع بجي
صصحب اهنيب ّعزوي يذلا ةيفرصملا عئادولا نامض قودنصل
.ةيواستم

ةاواسملا هذه ىلع ةظفاحملا ىلع ةمهاسملا  كونبلا رهست
ةيعمجلا انوناق هرّرقُت يذلا لامسأرلا ليدعت ةلاح يف ىتح
صوصنملا تاـيـفـيـكـلاو طورّشلـل اـقـفو نيمـهاسمـلـل ةــماــعــلا

.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

تاءارجإ يف قالطنالاو مهاسم كنب ةيفصت يف عورشلا دنع
ضيوعت ةيلمع ءاهتنا بقع ،انوناق بترتي نيعدوملا ضيوعت
عئادولا نامضل ةّريسملا ةكرشلا لامسأر ضيفخت ،نيعدوملا
.ءارجإلاب ينعملا كنبلا لامسأر ةصح ةبسن بسح ةيفرصملا

عئادولا نامض قودنص ىلإ ةكرشلا لامسأر يف هقوقح لّوحُتو
.ريخألا اذه باسحل عفدُتو ةيفرصملا

عئادولا نامض قودنص ىلإ عفدلاب كونبلا مزلُت:7 ةداملا
يلامجإلا غلبملا ساسأ ىلع بسحت ةيونس ةوالع ،ةيفرصملا
نم ربمسيد١٣ خيراتب ةلجسملا ،ةينطولا ةلمعلاب عئادولل
.ةنس ّلك

تارشؤم ىلإً ادانتساو ايونس ،ضرقلاو دقنلا سلجم دّدحي
،)%١( ةئاملاب دحاو دودح يف ةوالعلا هذه ةبسن ،فارشإلا

مقر رمألا نم8١١ ةداــــملا نـــم2 ةرــــقــــفلا كلذ ىلع صــــنت اـــــــمك
٦2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا١١–٣٠
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٣٠٠2 ةنس تشغ

عئادولا نامض قودنصل ةرّيسملا ةكرشلا رهست نأ بجي
نامض قودنصل ةقحتسُملا تاوالعلا ليصحت ىلع ةيفرصملا
كنب ىدل حوتفم باسح يف اهعاديإ ىلعو ،ةيفرصملا عئادولا
كابش" ىدل ةلصحملا تاوالعلا عضو يغبني امك .رئازجلا
كنب ىدل حوتفم صاخ باســـــح يف "ةــــيـــــمالــــــسإلا ةــــــــفريــــصلا
 .رئازجلا

قودنص رييستب ةفلكملا ةكرشلا رهست نأ بجي:٨ ةداملا
حوضوب لصفت ةبساحم كسم ىلع ةيفرصملا عئادولا نامض

ةيكيسالكلا عئادولا نم ةيتأتملا تاوالعلاب ةلصلا تاذ تايلمعلا
."ةيمالسإلا ةفريصلا كاّبش" عئادو نم ةيتأتملا تاوالعلاو

نم ةيتأتملا تاوالعلا فيظوت قيقحت نكمي ال :٩ ةداملا
وأ ةردصم تادنس ءارش لالخ نم ّالإ ةيكيسالكلا عئادولا

ميق يف نيصتخم ربع كلذو ،ةلودلا فرط نم ةنومضم
.ةنيزخلا

عـئادو نـم ةـيـتأتملا تاوالــعــلا فــيــظوــت قــيــقحت نــكــمــي ال
وأ تادنس ءارش لالخ نم ّالإ "ةيمالسإلا ةفريصلا كاّبش"

بيجتستو ةلودلا فرط نم ةنومضم وأ ةردصم كوكص
.ةعيرشلا ئدابمل

لاومأ وأ باسح يف ةيقبتملا لاومألا نع مجان نئاد ديصر
ةيفرصم تايلمع نع ةجتان ةيلاقتنا ةيعضو يف ةدجاوتم
ةيدقاعتلاو ةينوناقلا طورشلل اقبط اهدادرتسا يغبني ةيداع
.ةصاقملا لاجم يف امّيس ال ،ةقبطملا

حبصت امدنع نامضلا عئادو ،فيرعتلا اذه نمض ،جردنتو
،تادـــــنــــسلا ىلع تاــــيلـــــمعلاب ةطــــبترــــملا عئادولاو ةقحـــــــــتسم
رمألا نم٣7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاومألا ءانثتساب
قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر
عفدلا ةقحتسملا غلابملاو ،هالعأ روكذملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2
يتلا ىرخألا عفدــــلا لئاـــــسوو قودنـــــصلا تادنــــــس لثــــــمت يتلا

   .كونبلا اهردصت

عئادوب ةهيبش ىرخأ غلابمو عئادو ربتعت ال:٥ ةداملا
:دادرتسالل ةلباق

،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا نم ةاقلتملا عئادولا–

فرط نم باسحلا يف ةكورتملا وأ ةاقلتملا لاومألا–
)%٥( ةئاملا يف ةسمخ ،لقألا ىلع ،نوكلمي نيذلا نيمهاسملا

يظفاحمو نيّريسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو ،لاملا سأر نم
،تاباسحلا

،نيمهاسملا نيفظوملا عئادو–

تانيمأتلا قيدانصو ةيلحملاو ةيزكرملا ةرادإلا عئادو–
يعامجلا فيظوتلا تاسسؤمو دعاقتلا قيدانصو ةيعامتجالا
،ةلوقنملا ميقلل

،رئازجلا كنبل اهعيب داعملا ةبعصلا ةلمعلاب عئادولا–

ةّلثمملا ةقحتسملا غلابملا ريغ نم ةيمسالا ريغ عئادولا–
،كونبلا فرط نم ةردصملا عفّدلا لئاسول

ةسراممب اهل صّخرُملا كونبلل ةيرامثتسالا عئادولا–
،تايلمعلا هذه

يئازج مكح اهيف ردص تايلمع نع ةمجانلا عئادولا–
،عدوملا ّقح يف يئاهن

ىلع ،ةيدرف ةفصب ،عدوملا اهيف لّصحت يتلا عئادولا–
ةيعضولا روهدت يف تمهاس ةيزايتما دئاوف تالّدعم طورش

،كنبلل ةيلاملا

.ةيفرصملا عئادولا نامض قودنصل ةّريسملا ةكرشلا عئادو–

،ةــــيـــفرـــصملا عئادولا ناــــــمـــض قودــــنص رّيـــــــسي :٦ ةداملا
خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم8١١ ةداملا يف هيلع صوصنملا

،٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72 يف
،ةمهاسم ةكرش فرط نم ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لّدعملا

."م.و.ض.ص – ةيفرصملا عئادولا نامض قودنص" ىّمست
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عئادولا رفوت مدعب حرصت نأ ةيفرصملا ةنجللا ىلع بجي
دق نوكت نأ دعب اموي )١2( نورشعو دحاو هاصقأ لجأ يف

ةـقـحـتسم ةــعــيدو عــفدــي مــل كنــبــلا نأب ىلوألا ةرــمــلــل تتــبــثأ
.ةيلاملا هتيعضوب طبترت دق بابسأل

نامض قودنصل ةّريسملا ةكرشلا ةيفرصملا ةنجللا رعشُت
 .عئادولا رفوت مدعب ةيفرصملا عئادولا

،ةلجسم ةلاسر ةطساوبو ،اروف ،كنبلا ملعُي:٦١ ةداملا
.مهعئادو رفوت مدعب نيعدوملا نم ّالك

موقي نأ بجي يتلا تاءارجإلا عدوم لكل اضيأ كنبلا نّيبي
ةكرش ىلإ اهمدقي نأ بجي يتلا ةيتابثإلا تادنتسملاو ،اهب

قودنص ضيوعت نم ةدافتسالل ةيفرصملا عئادولا نامض
.ةيفرصملا عئادولا نامض

قودنص رييست ىلع ةلوؤسملا ةكرشلا عِجارُت:7١ ةداملا
ةـجردملا نيعدوملا تاــقــحــتسم ،ةــيــفرصملا عــئادوــلا ناــمض
هاصقأ لجأ يف اهعفدتو ،ةرفوتملا ريغ عئادولا ةئف نمض
عئادولا رفوت مدعب حيرصتلا خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس
مـكـح خـيراـت نـم اراــبــتــعا وأ ةــيــفرصملا ةــنــجــلــلا فرــط نــم
ةيئاضقلا ةيوستلاب مكحت يتلا ايميلقإ ةصتخملا ةمكحملا
.كنبلا سالفإب وأ

ايئانثتسا لجألا اذه ددجت نأ ةيفرصملا ةنجللا نكمي
.ةدحاو ةرم

ةيفرصملا عئادولا نامض قودنصل ةرّيسملا ةكرشلا ُّلُحَت
دودح يف ،نيضَّوعُملا نيعدوملا ّلحم ىواعدلاو قوقحلا يف

.مهل ةعوفدملا ضيوعتلا غلابم

.ةينطولا ةلمعلاب ضيوعتلا متي:٨١ ةداملا

ةينطولا ةلمعلا ىلإ ةبعصلا ةلمعلاب عئادولا ليوحت متي
ةـنـجـلـلا هـيـف تنـلــعأ يذــلا خــيراــتــلا يف هــب لوــمــعملا رــعسلاــب
خيرات يف ،كلذ بايغ يف ،وأ عئادولا رفوت مدع نع ةيفرصملا

ةيئاضقلا ةيوستلاب مكحت يتلا ايميلقإ ةصتخملا ةمكحملا مكح
.كنبلا سالفإب وأ

،اهـــتاــــمازـــتلاب يفوـــت نأ كوــــنـــبلا ىلع بــــــجي:٩١ ةداملا
 .اهتوالع عفدب قلعتي اميف اميسال

ةيفرصملا عئادولا نامض قودنصل ةّريسملا ةكرشلا ملعتو
يأ فرط نم تامازتلالا هذهب لالخإ يأب ةيفرصملا ةنجللا

ىلع اهدعاست يتلا تامولعملا لك اهل مدقت امك .كونبلا نم
دنع ةينوناقلا تابوقعلا ذاختاو ،هب غّلبملا لالخإلا ريدقت
.موزللا

ربمسيد١٣ يف رئازجلا كنب ىدل حيرصتلاب كونبلا مزلُت
جذومنل اقفو ،دادرتسالل ةلباقلا عئادولا يلامجإب ،ةنس لك نم
.ضرغلا اذهل رئازجلا كنب هّدعي حيرصت

لكل حونمملا ضيوعتلل ىصقألا ّدحلا دّدحي :0١ ةداملا
.)جد٠٠٠.٠٠٠.2( يرئازج رانيد ينويلمب عدوم

ىدل عدوملا سفن عئادو عومجم ىلع فقسلا اذه قّبطي
،ةينعملا ةبعّصلا ةلمعلاو عئادولا ددع ناك امهم ،كنبلا سفن

ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةديحولا ةعيدولا موهفمل اقبط
ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم8١١
روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا٤2٤١
.هالعأ

يف هيلع صوصنملا ضيوعتلا فقس قبطي:١١ ةداملا
ةدـــــيـــحولا ةعــــيدولا غلــــبم نيب ديــــصرلا ىلع ،هالـــــعأ٠١ ةداــــــملا

بحاص ىلع كنبلل ةقحتسملا ىرخألا غلابملاو ضورقلاو
   .ةعيدولا

عومجم عدوملا ىلع ةقحتسملا غلابملا عومجم زواجت اذإ
يتلا طورشلل اقفو ديصرلاب انيدم عدوملا ىقبي ،هتعيدو
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا اهيلع صني

غلابملاو ضورقلا عومجم ةديحولا ةعيدولا غلبم زواجت اذإو
ريخألا اذه ضيوعت متي ،عدوملا ىلع كنبلل ةقحتسملا ىرخألا

.هالعأ٠١ ةداملا يف هيلع صوصنملا فقسلا دودح يف

.ةعيدولا بحاص ةدئافل ضيوعتلا متي:٢١ ةداملا

اذــه نإــــــــف ،كرـــتــــشم باـــســـحب رــــمألا قلـــــعت اذإ :3١ ةداملا
صني مل ام نيعدوملا ءاكرشلا نيب يواستلاب عزوي باسحلا

.كلذ فالخ ىلع

دودح يف نامضلا نم نيعدوملا ءاكرشلا نم لك ديفتسي
.هالعأ٠١ ةداملا يف ددحملا فقسلا

غلابملا يف قحلا بحاص عدوملا نكي مل اذإ:٤١ ةداملا
نم ديفتسي يذلا وه قحلا بحاص ّنإف ،باسحلا يف ةعدوملا
نكمأ وأ هتيوه ىلع فرعتلا مت دق نوكي نأ طرشب ،نامضلا
.عئادولا رفوت مدع ةنياعم لبق هتيوه ىلع عالطالا

رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي ،قوقحلا يوذ ددعت ةلاح يفو
اذكو ةينوناقلا ماكحألل اقفو مهنم دحاو لكل ةدئاعلا ةصحلا

.ةعدوملا غلابملا رييست مظنت يتلا ماكحألا كلت

ّالإ ةيفرصملا عئادولا نامض مادختسا نكمي ال:٥١ ةداملا
.عفدلا نع كنب فقوت ةلاح يف

وأ ةيئاضق ةيوستب صاخ ءارجإ مايق ةلاح ءانثتساب
عئادولا نأب حرصت نأ ةيفرصملا ةنجللا ىلع نّيعتي ،سالفإ
عفدب كنبلا موقي ال امدنع ،ةرفوتم ريغ تحبصأ كنبلا ىدل
امدنعو ،ةيلاملا هتيعضوب ةطبترم بابسأل ةقحتسم عئادو
 .هيف اكوكشم حبصأ دادّسلا نأ ةيفرصملا ةنجللا ربتعت
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لوألا عيبر7١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمفون٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،رئازجلا كنب ظفاحم

ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاضعأ نييعت نّمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمفون7١ قفاوملا7٣٤١

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

ماع رفص7١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـمضتملاو٦١٠2 ةـنس رـبـمــفوــن7١ قـــفاوملا8٣٤١
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

عيبر8١ يف خّرؤملا يساـــــــئرـــــــلا موسرملا ىضتــــــــقمبو–
نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان نييعت

ماع مّرحم٥١ يف خّرؤملا١٠-7٠ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
دعاوقـلاـب قـلـعـتملاو7٠٠2 ةــنس رــيارـــبـــف٣ قـــــفاوملا82٤١
تاــباسحلاو جراخلا عـــم ةـــيراجلا تالـــماـــعملا ىلع ةـــقـــبـــطملا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةبعصلا ةلمعلاب

ماع مّرحم٣ يف خّرؤملا8٠-١١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ةباقرلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٣٣٤١
،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةيلخادلا

ماع مّرحم٤١ يف خّرؤملا٣٠-2١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
نم ةياقولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٤٣٤١
،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت

يناثلا عيبر٦١ يف خّرؤملا١٠-٤١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
بسن نمضتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٦١ قفاوملا٥٣٤١ ماع
،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىلع ةقبطملا ةءالملا

ماع لاّوش٦١ يف خّرؤملا١٠-7١ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
فرصلا قوسب قلعتملاو7١٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا8٣٤١
،فرصلا رطخ ةيطغت تاودأبو فراصملا نيب ام

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم تالوادم ىلع عالطالا دعبو–
،٠2٠2 ةنس سرام٥١

: هصن يتآلا ماظنلا ردصي

نيب ام فرص قوس رئازجلا كنب سسؤُي: ىلوألا ةداملا
هذه يف ةيلاملا تاسسؤملاو فراصملا لّخدتتو .فراصملا
هلمع دعاوقو هميظنت دّدحُي يزكرمال زاهج راطإ يف قوسلا

.رئازجلا كنب نم ةميلعتب

نيب قوس يه فراصملا نيب ام فرصلا قوس:٢ ةداملا
.نيدمتعملا ءاطـــسولا يأ ،ةيــــلاـــــملا تاســــــسؤـــــملاو كوـــــنــــــبلا

ةلمعلاب لجألو ادقن فرصلا تايلمع لك قوسلا هذه لمشتو
  .ةيرحب ليوحتلل ةلباقلا ةيبنجألا تالمعلابو ةينطولا

اهل مدقي صخش لكلو نيعدوملل كونبلا مدقت:0٢ ةداملا
ماظنب ةصاخلا ةديفملا تامولعملا لك ،نأشلا اذه يف ابلط

تاءارجإلاو ةيطغتلا قاطنو غلبملا اّميس ال ،ةيفرصملا عئادولا
ةكرشلا نم ضيوعت نم ةدافتسالل اهب مايقلا بجي يتلا
.ةيفرصملا عئادولا نامض قودنصل ةرّيسملا

ةــــيزكرـــملا تائــــيهلل ةيـــمتـــنملا كوـــنــــبلا ىفــــعت :١٢ ةداملا
يتلاو ةيعرفلا كونبلا نم لك ةءالمو ةلويسلا نمضت يتلا

يف اهيلع صوصنملا نيعدوملل تامولعملا ميدقتب اهمزلت
صوــــصـــنملا ةيـــفرـــصملا عئادولا نامـــــض نم ،هالــــعأ٠2 ةداـــــملا

.ماظنلا اذه يف هيلع

2١ يف خّرؤملا٣٠–٤٠ مقر ماظنلا ماكحأ ىغلُت:٢٢ ةداملا
ماظنب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس سرام٤ قفاوملا٥2٤١ ماع مّرحم

 .مّمتملاو لّدعملا ،ةيفرصملا عئادولا نامض

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف ماظنلا اذه رشني:3٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر0٢ يفخّرؤم٤0-0٢ مقر ماظن
نيب ام فرصلا قوسب قلعتي ،0٢0٢ ةنس سرام
ةبعصلا ةلمعلاب ةنيزخلا تاـــيلـــــمـــــعبو فراـــــصـــملا

.فرصلا رطخ ةيطغت تاودأبو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

7١٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا22-٦٩ مقر رمألا ىضتقمب–
عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١ ةنس ويلوي٩ قفاوملا

ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
 ،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا

ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٤٠-٣٠  مقر رمألا ىضتقمبو–
دعاوقلاب قّلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١  ماع
،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
 ،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج72 يف خّرؤملا١١-٣٠ مــــقر رــــمألا ىضتـــــقمبو–
قّلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا

 ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

ةجحلا يذ72 يف خّرؤملا١٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا٥2٤١ ماع
لّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،مّمتملاو
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جراخ علـــــسلا نـــــم تارداـــــــصلا نــــــع ةمــــجاـــــنلا تادارـــــيإلا–
ةّيمجــنـــملا تاجوـــــتــــنــــملاو تادارـــــيإلا اذـــــــكو ،تاـــــقورـــــــحمـــــلا

،تامدخلاو

،نئابزلا لمجمل ةبعصلا تالمعلاب تاباسحلا ةدصرأ–

ضارـــتـــقا وأ يلاــــــم ضرـــــق لــــــك نـــــع ةـــــمـــــجاـــــنلا غـــــــلابــــملا–
مهتاجايتحال نودمتعملا ءاطسولا هدقعي ةبعصلا تالمعلاب
،مهنئابز تاجايتحال وأ ةصاخلا

.رئازجلا كنب اهدّدحُي يتلا ىرخألا دراوملا لك–

ءاطسولا فّرصت تحت ةكورتملا دراوملا عضخت نأ بجي
.رذح رييستل نيدمتعملا

جراــــــخلا هاــــــجت تامازــــتــــلالا نوـــــكـــــت نأ بـــــجـــــي:0١ ةداملا
،عفدلا تامازتلا لكب ةقلعتملاو ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا

.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل ةقباطم

مهباسحل ،مايقلا نيدمتعملا ءاطسولل صّخرُي:١١ ةداملا
فرصلا رطخ ةيطغت تايلمعب مهنئابز باسحل وأ صاخلا
.رانيدلا لباقم ةبعصلا تالمعلاب طبترملا

ةيطغت راطإ يف نيدمتعملا ءاطسولا نكمي:٢١ ةداملا
: ةيتآلا تايلمعلاب ،مهنيب اميف مايقلا ،فرصلا رطخ

،لجأل فرصلا تايلمع–

،”يبوروألا فنصلا نمellinaV“ فرصلا تارايخ –

،ةلدابملا دوقع –

ميلستلا عوضوم ً،ادقن ةبعصلا ةلمعلا ءارش تايلمع–
.لجأل

عوضوــمً ادــقــن ةــبــعصلا ةــلــمــعــلا ءارش تاــيــلــمــع صّصخــُت
ةنيزخ مهتزوحب نيذلا نئابزلل ،ًايرـــــصــــــح ،لــــــجأل ميلـــــســــــتلا

 .رانيدلاب

رئازجلا كنب عم مربُت نأ تايلمعلا نم ةئفلا هذهل نكميو
.فرصلل هتايطايتحا يف ةدجاوتملا ةبعصلا تالمعلاب

٦١ يف خّرؤملا١٠-7١ مقر ماظنلا ماكحأ ىغلُت:3١ ةداملا
قلعتملاو7١٠2 ةـنس وــيــلوــي٠١ قـــفاوملا8٣٤١ ماـــــــع لاّوش
رـــطــــخ ةــــيــــطــــغــــت تاودأبو فراصملا نيب اــــم فرصلا قوسب
.فرصلا

ةّيمسّرلا ةدــــيرــــــجلا يف ماــــــظنلا اذـــــــه رـــــــشــــنــــــي:٤١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

تايلمعب مايقلا نيدمتــعـــملا ءاطــــسوــــلا نــــكـــمــــي:3 ةداملا
.ةميقم ريغ كونب عم ادقن فرصلا

،مهنيب اميف مايقلا نيدمتعملا ءاطسولا نكمي:٤ ةداملا
ةنيزخلا تايلمعب ،مهنئابز باسحل وأ صاخلا مهباسحل

 .ةبعصلا ةلمعلاب

نيدمتعملا ءاـطـــسوـــلا نـــكـــمـــي ،تايلـــمــــعــــلا هذـــــه راــــــطإ يف
،)ةصاخلا لاومألا( ةبعصلا ةلمعلاب ةصاخلا مهتنيزخ لامعتسا

كلتل ةيلهألاو رييستلا دعاوق سفن مارتحا مهيلع بجيو
.رانيدلاب ةنيزخلل ةمظنملا

نم ةبعـــصلا ةلـــمـــعلاب عئادولا عمـــجــــب مــــهــــل صـــــخرُي اــــمــــك
ماكحأ مارتحا عم ،ةبعصلا ةلمعلاب اضورق مهحنمو نئابزلا
 .هاندأ٠١و٩ نيتداملا

فراصملا نيب ام فرصلا قوس عيسوت نكمي:٥ ةداملا
ةيلام تاسسؤم لمشتل ةبعصلا ةلمعلاب ةنيزخلا تايلمعو
.رئازجلا كنب نم ةميلعت لالخ نم كلذو ،ةيكنب ريغ

لماعتم وأ ةسسؤم لك دمتـعــــي نأ رــــئازـــــجلا كـــنــــب نــــكــــمي
تالمعلابو ةينطولا ةلمعلاب فرصلا تايلمعب مايقلل فرصلاب
 .ةيرحب ليوحتلل ةلباقلا ةيبنجألا

.ةصّخرملا تايلمعلا )تائف وأ( ةئف دامتعالا اذه دّدحي

فرصلا قوس يف لخدتي نأ رئازجلا كنب نكمي:٦ ةداملا
.ةبعصلا ةلمعلاب ةنيزخلا تايلمع يفو فراصملا نيب ام

ىلع نيلخدتملا نيب ،ةّرح ةفصب ضوافتلا متي:7 ةداملا
ةدـــئاـــفــــلا تالدــــعــــمو فرصلا راــــعسأ نأشب ،قوسلا ىوــــتسم
ةلمعلاب ةنيزخلا تايلمع ىلعو فرصلا تايلمع ىلع ةقبطملا
.يلاوتلا ىلع ،ةبعصلا

فرص ةلماعم دمتعملا طيسولا ءارجإ ةلاح يف ،هّنأ ريغ
،لباقملا فرطلا رئازجلا كنب اهيف نوكيو ،هنئابز باسحل
لاح يأ يف ،نئابزلل ةرتوفملا راعسألا زواجتت نأ يغبني ال
ّحجرملا رعسلا طسوتم نم )‰ ١( فلألا نم ادحاو ،لاوحألا نم
ةبعص ةلمع لك ءارش دنع دمتعملا طيسولا فرط نم دّدسملا

 .ةينعملا ةميقلا ديدحت خيراتب

ءاطسولا فّرصت تحت رـــئازــــــجلا كــــنـــــب كرــــتـــــي:٨ ةداملا
اهلامعتسا مهيلع ّنيعتي ،ةبعصلا تالمعلاب دراوم نيدمتعملا
اهنأشب دقاعتلا ّمت يتلا ،جراخلا هاجت تامازتلالا ةيطغتل
ةهجوملا دراوملا اذكو ،مهنئابز حلاصل وأ مهحلاصل ،ًانوناق
 .فرصلا قوس ةلويس نامضل

ةكورتملا ةبعصلا تالمعـــلاب دراوــــملا لّكــــشــــتــــت:٩ ةداملا
: نم ،نيدمتعملا ءاطسولا فّرصت تحت

قوس ىوتسم ىلع ءارش تايلمع نع ةمجانلا غلابملا–
،فراصملا نيب ام فرصلا



ـه١٤٤١ ماع بجر٦١٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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1.143.112.486,06
931.004.147.652,48
147.840.744.295,06

462.302.856,22
6.677.803.725.049,57

353.358.766.810,90
0,00

0,00

0,00
6.556.200.000.000,00

0,00
6.556.200.000.000,00

3.267.462.573,57
0,00
0,00
0,00

221.684.559.353,00
221.684.559.353,00

0,00
0,00
0,00

9.969.777.725,99
85.087.394.870,55

14.987.821.993.673,40

5.511.506.547.894,86
395.249.112.166,73

1.406.115.167,42
196.739.263.323,28

1.867.394.291.589,74
1.256.304.237.506,81

0,00
500.000.000.000,00
790.404.287.010,76

1.500.000.000.000,00
2.968.818.139.013,80
14.987.821.993.673,40

رئازجلا كنب
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.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*
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.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
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.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
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........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
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: موصخلا
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............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
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.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
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عئادولا تاليهست يوتحي)*(
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٩١0٢ ةنس ربمفون03 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا
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