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تارارق

يروتسدلا سلجملا

ىلوألا ىداـــــمج8 يفخّرؤــــم02/د ع د/د م ق/20 مــــقر رارــــق
.0202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2441 ماع

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

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

)3 ةرقفلا(191و881 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
 ،هنم

،ايلعلا ةـمكحملا نـــم ةــــلاحإ ىلع ًءاــــنب راــــطخإ بـــــجومبو–
0202 ةـــــنس رــــبمتبس41 موـــــي يروــــتسدلا ســـــلجملا لـــــصوت
سرهفلا مقر تـــحت ،0202 ةـــنس رـــبمتبس3 يف خّرؤــــم رارـــــقب
مقر تحت0202 ةنس ربمسيد41 خيراتب لجسم ،40000/02
هراثأ عفدب قلعتم ،يروتسدلا سلجملا طبض ةباتكب20/02
ةمكحملا ىدل دمتعملا ،أ .م ذاتسألا هيماحم ةطساوب ،ب .ل .أ
914 ةداملا ةيروتسد يف عزاني يذلاو ،ةلودلا سلجمو ايلعلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم

يذ22 يف خّرؤملا61-81مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددــــحي يذــــلا8102 ةـــنس رــــبمتبس2 قـــــفاوملا9341 ماـــــع ةـــــجحلا

،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش

قفاوملا0441ماع ناضمر7يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا9102 ةنس ويام21
،مّمتملاو لّدعملا

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــــــــجإلا نوـــــــناق نـــــمضتملاو6691 ةــــــنس وــــــينوي8 قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ةــيروتسدلا مدــــعب عــفدلا ةـــلاحإ رارـــق ىلـــع عالـــطالا دــــعبو–
،ةقفرملا قئاثولاو ،هالعأ روكذملا

نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالــــطالا دـــــعبو–
طبض ةباتكب ةلجسملاو ةباينلاب ةمألا سلجم سيئر فرط

يذـــلاو0202 ةــنس رـــبوتكأ4 خـــيراتب يروـــتسدلا ســــلجملا
ةداــملا نأــشب راــثملا هــجولل اــقّمعم اـــصحف اـــهبجومب ســـمتلي
،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم914

نـــم ةـــمدقملا ةـــبوتكملا تاـــظحالملا ىلـــع عالـــطالا دــــعبو–
ةلجسملاو ةريوبلا ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا فرط
ةــنس رـــبوتكأ4 خـــيراتب يروـــتسدلا ســلجملا طــبض ةـــباتكب

914 ةداــملا ةــيروتسدب حــيرصتلا اــهيف ســمتلي يذــلاو0202
ماـــــــــكحأ قرـــــخت ال اــــهنوــــك ،ةــــيئازجلا تاءارــــجإلا نوــــناق نــــم
،روتسدلا نم851و23 نيتداملا

فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو–
يروـــــــــتسدلا ســــلجملا طـــبض ةــــباتكب ةــــــلجسملاو لوألا رــــــيزولا

عفدلا ىلإ اهلالخ نم ضرعت يذلاو0202 ةنس ربوتكأ11 خيراتب
،روكذملا عفدلا ةراثإ نم ىودج ال هنأب حيرصتلا سمتلاو راثملا

أدبمب سمت ال ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم914 ةداملا نوك
،ةاواسملا

نــــم ةـــمدقملا ةـــبوتكملا تاـــظحالملا ىلـــع عالــــطالا دــــعبو–
ةباتكب ةلجسملاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر فرط
،0202 ةـــنس رــــبوتكأ11 خــــيراتب يروـــتسدلا ســـلجملا طـــبض
ىلإ اريشم ،عفدلا ةيّدج مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يذلاو
فاــنئـتـسا عــفرـل لوـــطأ ةّدـــمب ماـــعـلا بــــئاـنـلا صيــصخت نأ
،ةاواسملا أدبمب سمي ال ةيئازجلا ماكحألا

هرــــــيرقت ةوالــــت يف ررــــقملا وــــضعلا ىلإ عاـــمتسالا دـــــعبو–
،0202 ةنس ربمسيد61 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب

لثمم نم لـــكل ةـيوفشلا تاـــظحالملا ىلإ عاــمتسالا دــــعبو–
ةسلجلاب ةريوبلا ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلاو ،ةموكحلا

،ةبوتكملا امهبلاطمب اكسمت نيذللا ،اهسفن

،خ .م ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو–
يذلا ،اهسفن ةسلجلاب ،خ .ع عفدلا يف هيلع ىعدملا قح يف

،سيسأتلا مدعل ىوعدلا ضفر سمتلا

،ةلوادملا دعبو–

،أ .م ذاتسألا هيماحم ةطساوب ،ب .ل .أ يعدملا نأ اًرابتـعا–
تاءارـــــــجإلا نوــــــناق نـــــم914 ةداـــــملا ةــــــيروتسد مدــــــعب عـــــفدي
يف هفانئتسا ماعلا بئانلا مدقي“ : ىلع صنت يتلاو ،ةيئازجلا

ةـــلهملا هذـــهو مــكحلاب قــطنلا موــي نــم اراــبتعا )2( نــيرهش ةـــلهم
ةدــم ماــعلا بــئانلل حــنمت اـــهنوك ”مـــكحلا ذـــيفنت نود لوـــحت ال
يقابل ررقم وه امل افالخ ةيئازجلا ماكحألا فانئتسال لوطأ
اقبط مايأ )٠1( ةرشع وهو ،رصقأ الجأ نوكلمي نيذلا فارطألا
بئانلا نكمت اهنوك نع الضف ،نوناقلا سفن نم814 ةداملل
لـــــــيكو ىلإ ةـــــفاـــضإلاب ،ماـــــكحألل جودزـــــم فاـــــنئتسا نـــــم ماـــــــعلا
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نوعطملا ماكحألل ةلمتحملا راثآلا نإف يلاتلابو ،ةينالقعو
تاءارــــــجإلا نوــــناق نــــم914 ةداـــــملا يف ةـــــنمضتملا ،اـــــهيف
عم ضراعتت الو ،ةاواسملا أدبمب اساسم لكشت ال ،ةيئازجلا
،روتسدلا اهنمضي ةيرح وأ قح يأ

914 ةداملل هتغايص يف عرشملا نإف ،ةجيتنلاب اًرابتعاو–
ةاواسملا أدـــبمب سمــــي مــــل ةــــيــــئازجلا تاءارــــجإلا نوــــناــــق نــــم
نأ امك ،روتسدلا نم8٥1و23 نيتداملا يف هيلع صوصنملا

يذلا فانئتسالا قح هل نأ مادام ،كهتنُي مل يضاقتملا قح
تاءارجإلا نوناق نم914 ةداملا نإف مث نمو ،روتسدلا هلفكي
.روتسدلل ةقباطم دعت ،ةيئازجلا

:يتأي ام رّرقي

تاءارجإلا نوناق نم914 ةداملا ةيروتسدب حّرصي:الوأ
.ةيئازجلا

ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةباينلاب
.رارقلا اذهب

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي: اثلاث

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

نيتدــقــعــنملا هــيــتسلــج يف يروــتسدــلا سلــجملا لوادـــت اذـــهـــب
ربمسيد12و02 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج6و5 خيراتب

.0202 ةنس

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم–

،اوضع ،يتارسم ةميلس–

،اوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،اوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

كلذ نأو ،مكاحملا مامأ ماعلا بئانلل الثمم دعي يذلا ةيروهمجلا
اــيــلــيضفــت ازــكرــمو ماــعــلا بئاــنــلــل اــًحوــنمم اًزاـــيـــتـــما لـــكشي
ةاواسملا أدبمل اًكاهتنا لكشي امم ،فارطألا يقاب عم ةنراقم
نم851و23 نيتداملا بجومب لوفكملا ءاضقلاو نوناقلا مامأ
،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم11 ةداملاو ،روتسدلا

ةــــــيندملا قوـــــقحلاب صاــــخلا يلودـــــلا دــــــهــعلا نــــــم41 ةداـــــملاو
ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نم31 ةداملاو ةيسايسلاو
  ،بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا نم3 ةداملاو

: نأ ىلع صنت يتلا روتسدلا نم23 ةداملا نأ اًرابتعاو–
عرذتي نأ نكمي الو .نوناقلا مامأ ةيساوس نينطاوملا لك“
وأ ،سنجلا وأ ،قرعلا وأ ،دلوملا ىلإ هببس دوعي زييمت يأب
.“يـــــعامتجا وأ يـــصخش ،رــــخآ فرـــظ وأ طرـــش يأ وأ ،يأرـــلا

هنع بترتي يذلاو نوناقلا مامأ نينطاوملا ةاواسم لفكت
8٥1 ةداملا صنل اقفو ءاضقلا مامأ نينطاوملا ةاواسم أدبم
لكلا“ : يـــــتأي اـــم ىلـــع صـــنت يـــتلا ،روـــتسدلا نـــم )2 ةرــــقفلا(

هدــّسجيو عـــيمجلا لواـــنتم يف وــــهو ،ءاــــضقلا ماــــمأ ةــــيساوس
،”.نوناقلا مارتحا

ةـــــــيندملا قوـــــقحلاب صاـــــخلا يلودـــــلا دــــــهعلا نأ اًراـــــبتعاو–
بجومب رئازجلا هيلإ تّمضنا يذلا ،6691 ةنسل ةيسايسلاو
ةــــــنس وـــــيام61 يف خرؤــــــملا76-98 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا

ّنأ ىلـــــــع صــــنت يــــتلا ،)ىلوألا ةرــــــقفلا(41 هـــــــتدام يف ،9891
،”ءاضقلا مامأ ءاوس اعيمج سانلا“

،عيمجلا ىلع يواستلاب يرسي نوناقلا ّنأ اًرابتعاو–
ىدم رـيدقت ةـــيحالص يروـــــتسدلا ســـــلجملل دوـــــعي هــــــنأ رـــــيغ
،ةــــينالقعو ةــــيعوضوم رــــيياعم عرـــــشملا داـــــمتعا ةـــــيروتسد
،عّرشملا لبق نم ىخوتملا فدهلا ىلإ رظنلاب

نم914 ةداملا صن ةغايص يف عّرشملا فده نأ اًرابتعاو–
،روتسدلا ماكحأ عم ضراعتي ال ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق
،هنم حضاو ريدقت ءوسب بوشم ريغو

اهلوخي يتلا هتايحالصل عّرشملا ةسرامم نأ اًرابتعاو–
ديدحت يف ،هنم )7 ةطقنلا(041 ةداملل اًقبط روتسدلا هاّيإ
تايعضو ةيوستل ةفلتخم قرطب فارطألل فانئتسالا لاجآ
هرابتعاب ،ماعلا بئانلل ةبسنلاب نأشلا وه امك ،ةفلتخم

عم ضراعتي ال ،ةماعلا ةحلصملل يماحو عمتجملل الثمم
 ،عفدلا يف يعدملا فرط نم هب جتحملا ةاواسملا أدبم

،ةفلتخملا تايعضولا ةجلاعم يف زييمتلا نأ اًرابتعاو–
يأ - نوناقلا عوضومب ةقالع اهل يتلاو ،فارطألا نيب ةجتانلا
ةــــيعوضوم رــــيياعم ىلـــع زــــكترت - روــــتسدلا نــــم041 ةداـــملا
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ةّيميظنت ميسارم
ةيناثلاىدامج٤ يفخّرؤم٦٤-١٢ مــقر يذـــــيفنت موـــسرم

نــمضتي ،١٢0٢ةنسيـــــــفناج٨١ قـــفاوـــملا٢٤٤١ماـــع
.ىرخأ ءاغلإو تاطسوتم ءاشنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
1٤1و٥-211 ناــــتداــــملا اــــــمـــيسال ،روـــتــــسدلا ىــــلع ءانـــبو–

،هنم )2 ةرقفلا(
مّرـحـــــم٥1 يف خّرؤــــــملا٤٠-8٠ مــــــقر نوـــناقــــلا ىـــضتقمبو–

نوناقلا نــمضتملاو8٠٠2 ةـــنسرياني32 قفاوملا92٤1 ماـــع
،هنم28 ةداملا اميسال ،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

يف خّرؤملا1٠-٤1 مقر يساــئرلا موـــسرمــلا ىضــتــقـــمبو–
يذـــلا٤1٠2 ةـــنسرياني٥ قــــفاوملا٥3٤1 ماــــع لّوألا عــــيبر3
يـــــنابملاو نــــكامألاو تاســــسؤــــملا ةـــــيمست تاــــيفيك ددــــحــــي
،اهتيمست ةداعإ وأ ةيمومعلا

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنسربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماعىلوألاىدامجلّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوألاقحلملا

٩١0٢/0٢0٢ ةيساردلا ةنسلل ةأشنملا تاطسوتملا ةمئاق

يف خّرؤــــملا361-٠2 مــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــنسوينوي32 قــــــفاوــملا1٤٤1 ماـــــعةدعقلايذلوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 :يتأي ام مسري

يسردملا لوخدلا مسوم نم ءادتبا ،أشنت: ىلوألا ةداملا
لوألا قـــحــــــــــلملا يــــــــف ةروــــــكذــــــملاتاطسوتملا ،٠2٠2-91٠2
.موـــــسرملا اذــــــهب

يسردملا لوـــــخدلا مــسوـــــم نـــم ءادــــتبا ،ىــــــــغلت:٢ ةداملا
يــــــناثلا قـــــــحلملا يف ةروــــــــكذـــــملاتاـــــطسوــــتملا ،٠2٠2-91٠2
.موسرملا اذـــــهب

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرـــملا اذـــــــه رشــــــني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوملا2٤٤1ماـــعةيناثلاىدامج٤ يف رـــئازـــجلاب رّرــح
.12٠2ةنسيفناج81

دارج زيزعلادبع

 ولجنأ يح

٥ ةقطنم ردبلا يح
 ةفرشلا

2 ةقطنم ردبلا يح
 ةفرشلا

 نيبعكوب يح

ةديدجلا ةنيدملا

81 مقر نكسم٠٠21 يح
   ريفاحملا

 ةلمح نكسم٠٥61 يح

ناونعلا

رودق رصق

 فلشلا

ريداقوب

ةيطشلا

طاوغألا

 ةبعش يداو

ةيدلبلا

راردأ

فلشلا

طاوغألا

ةنتاب

ةيالولا

يديساب يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
نامحرلا دبع نب كوربم

ينايلم يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
دادم يحي وعدملا دمـحم

 ةنيزوب يلاليجلا ديهشلا ةطسوتم
رداقلا دبع

لولج يلدبع ديهشلا ةطسوتم

دمـحم ةجورب نايز ديهشلا ةطسوتم
 ةديدجلا ةنيدملا

 دوعسم يقداص دهاجملا ةطسوتم

 ةنهم تاحرف ديهشلا ةطسوتم
  دمحأ نبا

ةسسؤملا ةيمست

8968

8969

8970

8971

8972

8973

8974

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

01

02

03

05

زمر
ةيالولا

1٠7٠

2٠1٠

2٠٤٠

2٠٠2

3٠1٠

٥٠73
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)عبات( لوألاقحلملا

 مهردوب يديس ةيرق

 نكسم7811 يح

 نكسم٠٠٠2 يح

 لالج دالوأ

 ةنيدملا طسو

عيب نكسم٠٠٥1 يح
راجيإلاب

 ءاقرزلا ةقطنملا

يلقيإ

 ةيدلب ـ سابع ينب
  ترتمات

٠٠٠2و٠٠٠3و٠٠٠٥ يح
راجيإلاب عيب نكسم

1٠ عقوم

عيب نكسم٠٠٠٥ يح
1٠ عقوم راجيإلاب

فسوي نكسم٠721 يح
 ايلعلا ةهجلا ،فيرش

،نكسم٠721يح
ةهجلا ،فيرش فسوي

 ىلفسلا

نكسم٠٠21 يح
لغش ططخم فياعملا

٤ مقر يضارألا

يضارألا لغش ططخم
)6UA( ةريوبلا81 ةعطق 

حلاص نإ ةيدلب

 ةطحم ةيناشلا نيع يح

 ناليغ يح

ناونعلا

ةياجب

ةركسب

 لالج دالوأ

داعيملا سأر
)يساس دالوأ(

 راشب

يلقيإ

ترتمات

نانيوبلا

ءاعبرألا

رج يداو

ةريوبلا

حلاص نإ

تانيوعلا

 فيوكلا

ةيدلبلا

ةياجب

ةركسب

 راشب

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ةيالولا

 ةديدجلا مهردوب يديس ةطسوتم

 دمـحم يلدبع ةطسوتم

كوربم يرمع ةطسوتم

 ةديدجلا لالج دالوأ ةطسوتم

دـمـحـم نامثع ديهشلا ةطسوتم
رداقلا دبع نب

رداقلا دبع يريز ديهشلا ةطسوتم

بيبحلا ينازو ديهشلا ةطسوتم

يلع حوتف ديهشلا ةطسوتم

سيداب نبا ديمحلا دبع ةطسوتم

دمـحم وبع نب ةطسوتم

مالعوب لاوح ةطسوتم

دومح ةزمح ةطسوتم

يديهم نب يبرعلا ةطسوتم

فياعملا يح ةطسوتم

يواصفح يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
 رهاطلا

 دمـحم يسيوس ةطسوتم

 ةيناشلا نيع ةيرق ةطسوتم

راكب بيذ نب ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

8975

8976

8977

8978

8979

8980

8981

8982

8983

8984

8985

8986

8987

8988

8989

8990

8991

8992

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

06

07

08

09

10

11

12

زمر
ةيالولا

01 06

01 07

05 07

06 07

01 08

11 08

20 08

03 09

17 09

18 09

01 10

08 11

05 12

11 12
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)عبات( لوألاقحلملا

 نكسم٠٠22/٠٠٤ يح

 زود نيع يح

 ةسعلا باب

 يسونسلا يديس

 نينح ةيدلب

 رقوسلا قيرط

 ،لدع نكسم٠٠٥1 يح
 ةلامز

 نكسم٠٠٠1 يح
 ةرورعز ـ يراجيإ يمومع

قيرط نكسم٠٠٠2 يح
 رقوسلا

يتخب يديس ةيدلب

 تسرفيت

نامعن يديس

نكسم٤2٤1/2٠٤1 يح
 ةفيروك

شوح نكسم7291 يح
2 بوهيم

نكسم٠٠٠٥ يح
 شوركلا

 ةجوخ يلع يح

 فسوي يديس يح

ناونعلا

 ناسملت

 ريتسم ينب

ةسعلا باب

يللا دبع يديس

نينح

ترايت

يتخب يديس

نوفزأ

نامعن يديس

شارحلا

يقارب

ةياغرلا

سوسم ينب

ةيدلبلا

ناسملت

 ترايت

يزيت
وزو

 رئازجلا
قرش  -

 رئازجلا
طسو -

ةيالولا

   ةديدجلا لدع ةطسوتم

ةديدجلا زودلا نيع ةطسوتم

   ةديدجلا ةسعلا باب ةطسوتم

فيسوب ينازو ةطسوتم

 ةمطاف سافرتوب ةديهشلا ةطسوتم

رداقلا دبع نايلع ديهشلا ةطسوتم

   دوليم يقورز ديهشلا ةطسوتم

رداقلا دبع وحار ديهشلا ةطسوتم

 يمومع نكسم٠٠٠2 يح ةطسوتم
يراجيإ

رداقلا دبع رورس ديهشلا ةطسوتم

تسرفيت ةطسوتم

نامعن يديس ةطسوتم

نكسم٤2٤1/2٠٤1 يح ةطسوتم
 ةفيروك يراجيإ يمومع

يمومع نكسم7291 يح ةطسوتم
2 بوهيم شوح ، يراجيإ

 ينامح دمحأ ةطسوتم

 رمع ةبردوب ةطسوتم

2٠ نادمح يلع ةطسوتم

ةديدجلا فسوي يديس يح ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

8993

8994

8995

8996

8997

8998

8999

9000

9001

9002

9003

9004

9005

9006

9007

9008

9009

9010

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

13

14

15

16

زمر
ةيالولا

01 13

02 13

18 13

34 13

44 13

01 14

07 14

37 15

59 15

13 16

14 16

40 16

32 16



٦0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع  ةيناثلا ىدامج0١
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)عبات(لوألاقحلملا

نانج نكسم82٠3 يح
يرافس

نانج نكسم٠٠٥1 يح
يرافس

يديس نكسم٠٠٠٠1 يح
هـللا دبع

يديس نكسم٠٠٥1 يح
هـللا دبع

871و2٠61 ،٠٠٥3 يح
1٠ عقوم نكسم

871و2٠61 ،٠٠٥3 يح
2٠ عقوم ،نكسم

872 +2٠61+٠٠٥3 يح
نكسم

نكسم٠٤12 يح
ينورمس

ةبضهلا نكسم٠٠٤2 يح
  قرش

ةبضهلا نكسم٠٠٤2 يح
 قرش

يديس  نكسم٠٠21يح
 ناميلس

72 مقر حيبرب يح

ةراسو نيع

لودف يساح

نكسم٠٠٥ يح
ريهاطلا - ةرماع

 نكسم٠٠٠3 يح

 نكسم٠٠٠3 يح

 نكسم٠٠٠2 يح

ةملعلا

 ةعاقوب

ناونعلا

رسج
ةنيطنسق

ةملعملا

ةريودلا

تياف دالوأ

ةقارشلا

ةسيارخلا

ةفلجلا

ةراسو نيع

لودف يساح

ريهاطلا

فيطس

ةملعلا

ةعاقوب

ةيدلبلا

رئازجلا
برغ -

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةيالولا

 راجيإلاب عيب نكسم82٠3 يح ةطسوتم

يمومع نكسم٠٠٥1 يح ةطسوتم
يراجيإ

عيب نكسم٠٠٠٠1 يح ةطسوتم
 راجيإلاب

 راجيإلاب عيب نكسم٠٠٥1 يح ةطسوتم

نكسم871و2٠61و٠٠٥3 يح ةطسوتم
1٠ عقوم ،يراجيإ يمومع

نكسم871و2٠61و٠٠٥3 يح ةطسوتم
2٠ عقوم ،يراجيإ يمومع

نكسم872 +2٠61+٠٠٥3 يح ةطسوتم
يراجيإ يمومع

يمومع نكسم٠٤12 يح ةطسوتم
يراجيإ

يمومع نكسم٠٠٤2 يح ةطسوتم
يراجيإ

يمومع نكسم٠٠٤2 يح ةطسوتم
يراجيإ

روركأ رهوجلا ةدهاجملا ةطسوتم

 دمحأ قيقر ةطسوتم

 دمـحم يواديزوب دهاجملا ةطسوتم

ىسيع نب دمحأ سوسم دهاجملا ةطسوتم

يمومع نكسم٠٠٥ يح ةطسوتم
ةرماع  يراجيإ

عيب نكسم٠٠٠3 يح ةطسوتم
1٠ عقوم ،اسنلا ريب راجيإلاب

عيب نكسم٠٠٠3 يح ةطسوتم
2٠ عقوم ،اسنلا ريب راجيإلاب

راجيإلاب عيب نكسم٠٠٠2 يح ةطسوتم

 بهو تنب ةنمآ ةطسوتم

 ةديدجلا ةعاقوب ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

9011

9012

9013

9014

9015

9016

9017

9018

9019

9020

9021

9022

9023

9024

9025

9026

9027

9028

9029

9030

9031

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

16

17

18

19

زمر
ةيالولا

26 16

46 16

48 16

51 16

52 16

56 16

01 17

31 17

33 17

05 18

01 19

20 19

43 19
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)عبات(لوألاقحلملا

ةديعس

  ،ةديدجلا صرخوب
يضارألا لغش ططخم

ططخم ،ةديدجلا مالسلا
يضارألا لغش

 نكسم٠٠21 يح

رهظ نكسم٠٠6 يح
 حيشلا

ةنساسحلا

 فسوي يديس

 ديفس ةيرق

عقوم ،نكسم٠٠82 يح
1٠

عقوم  ،نكسم٠٠82 يح
2٠

 ةرورعزوب

روكروس،كيلموب يح

 يوقرت نكسم٠٠٠2 يح

٠٠٠1 +٠٠9 +٠٥3 يح
 ةسوتيلاكلا نكسم

نكسم699+٤٥9 يح
 ةسوتيلاكلا

 نكسم٠٠٥/٠٠٠6 يح

ةدحولا نكسم٠٠٠3 يح
 ةيراوجلا

ةدحولا نكسم٠٠8 يح
يلجنم يلع81 ةيراوجلا

ةنيدملا نكسم٠٠٠3 يح
 اسينيسام ةديدجلا

ةدحولا نكسم٠٥23 يح
 يلجنم يلع٠2 ةيراوجلا

يلع نكسم٠٥12 يح
 يلجنم

نكسم٠٠٥3 يح
1 اسينيسام

نكسم٠٠٥3 يح
2 اسينيسام

ةدحولا نكسم٠٠٠3 يح
 ةيراوجلا

ناونعلا

ةديعس

ةنساسحلا

ةرومعملا

دمحأ يديس

ةلفلف

سابعلب يديس

ينومليت

لاحرب

نايزوب ةماح

بورخلا

ةيدلبلا

ةديعس

ةدكيكس

يديس
سابعلب

ةبانع

ةنيطنسق

ةيالولا

 رداقلا دبع يبيهس ديهشلا ةطسوتم

يدادغب تالمح ديهشلا ةطسوتم

 ةدوع نب يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
  رودق نب

  لولهب يفيلخ ديهشلا ةطسوتم

 سنوي يواقرد ديهشلا ةطسوتم

يلع نوع ةطسوتم

1691 ربوتكأ71 ةطسوتم

 خيشلا يدمحم ديهشلا ةطسوتم

ةرورعزوب نكسم٠٠82 يح ةطسوتم
1٠ عقوم

ةرورعزوب نكسم٠٠82 يح ةطسوتم
2٠ عقوم

ةديدجلا ةرورعزوب ةطسوتم

 دمحم ةرجيوب ريشب ةطسوتم

 ديعسلا رارد ديهشلا ةطسوتم

ةعمجوب يتاجغ ةطسوتم

ىسوم نب حلاص حجنم ةطسوتم

 ةيروح يركيسب ةدهاجملا ةطسوتم

يدشارم يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
رمعم

ناسح يديعل ةطسوتم

يرمعلا حورب ةطسوتم

 يمرقلا رطشل ةطسوتم

رامع رفاط ديهشلا ةطسوتم

ةدوعسم بوبعج ةطسوتم

 دمحأ يعجارم ةطسوتم

ينامح دمحـم ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

9032

9033

9034

9035

9036

9037

9038

9039

9040

9041

9042

9043

9044

9045

9046

9047

9048

9049

9050

9051

9052

9053

9054

9055

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

20

21

22

23

25

زمر
ةيالولا

01 20

10 20

11 20

12 20

30 21

01 22

13 22

02 23

02 25

06 25
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)عبات( لوألاقحلملا

 وبكات يح

1٠ عقوم ،نكسم7٥61 يح

2٠ عقوم ،نكسم7٥61 يح

 ةورفوب يح

ـ نكسم٠٠٠2/٠٠٥2 يح
مشحلا

 ةقوزرم راود

نارغزم

 ربدم نكسم٠٥6 يح

 نكسم٠911/٠٠٥7 يح

 رماع يساح

2٠ عقوم ،نكسم٠٠٥2 يح

1٠ عقوم ،نكسم٠٠٥2  يح

2٠ عقوم ،نكسم٠٠٥2  يح

 نقحملا ،نكسم٠٠8 يح

 نكسم٠٠7 يح

  نكسم٠٠13 يح

 نكسم٠٠7 يح

لوسغ

 حابصم ةيرق

 ةميغدلا ةيرق

 فورخأ ةيرق

ناونعلا

ةيدملا

رصق
 يراخبلا

طالبات

ةدايص

نيدلا ريخ

نارغزم

ركسعم

ترقوت

 يساح
فينوب

ةيناسلا

ويزرأ

تاليلت يداو

لوسغ

رثيخلا

ةراهملا

جرب
جيريرعوب

ةيدلبلا

 ةيدملا

مناغتسم

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

جرب
جيريرعوب

ةيالولا

 ةواخ دلو فسوي ةطسوتم

يمومع نكسم7٥61 يح ةطسوتم
1٠ عقوم ،يراجيإ

يمومع نكسم7٥61 يح ةطسوتم
2٠ عقوم ،يراجيإ

 ةعباروب دمـحم ةطسوتم

نكسم٠٠٠2/٠٠٥2 يح ةطسوتم
2٠ عقوم يراجيإ يمومع

يرغدم دمحأ ةطسوتم

دمـحم طاورج ةطسوتم

رداقلا دبعرباص ةطسوتم

نكسم٠911/٠٠٥7 يح ةطسوتم
يراجيإ يمومع

نموملا دبع يميهارب دهاجملا ةطسوتم
  نيدلا رون وعدملا

نموملا دبع يبوقعي ةطسوتم

 دمـحم شركوب دهاجملا ةطسوتم

 ريشب ولالد دهاجملا ةطسوتم

 يلع يللوب ديهشلا ةطسوتم

    يلع يتيلف دهاجملا ةطسوتم

 نسحل لالب دهاجملا ةطسوتم

  مالسلا دبع تيركب نب ديهشلا ةطسوتم

ةديدجلا لوسغ ةطسوتم

 ةليضفلا ةطسوتم

ديمحلا دبع قوزرب ةطسوتم

تيت نيديهشلا نيوخألا ةطسوتم
 حياسلاو حلاصلا

ةسسؤملا ةيمست

9056

9057

9058

9059

9060

9061

9062

9063

9064

9065

9066

9067

9068

9069

9070

9071

9072

9073

9074

9075

9076

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

26

27

29

30

31

32

34

زمر
ةيالولا

01 26

35 26

52 26

02 27

11 27

27 27

01 29

13 30

04 31

05 31

06 31

11 31

05 32

11 32

19 32

01 34
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)عبات( لوألاقحلملا

واودوب

 نكسم88٥1 يح

ةينثلا

راجحوب

 نكسم٠٠11 يح

 ةمكحلا يح

 نكسم٠٠٥ يح

٥٤91 يام8 يح

 ةيلوفلا ةيرق

 يجفرعلا ةيرق

ةفيلخ يساح

يبرعلا بلاط

 تاليودلا ةيرق

 ةيلدابعلا ةيرق

 كرتلا يداو ةيرق

  حلاص لارب يح

يضارألا لغش ططخم
9٠ مقر

نيعلا رمحأ

يفطل ةبازع

يرداوق نكسم٠8٥1 يح
 لالشلا ـ

 يافوس يح

 حالص دالوأ

فاـطعلا ـ ينوتيز دالوأ

 زكرم ةعمج يداو

ناونعلا

واودوب

ىفطصم يس

ةينثلا

راجحوب

 طشلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

ةبيقرلا

ةفيلخ يساح

يبرعلا بلاط

ةشق ينب

ةرارم

ةسناو هيم

سارهأ قوس

نيعلا رمحأ

 نيتلا نيع

YÚ Gdóa∏≈

Nª«ù¢ e∏«Éfá 

L∏«óI 

Gd©£`É±

hGO… Lª©á

ةيدلبلا

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

قوس
سارهأ

ةزابيت

ةليم

نيع
ىلفدلا

ةيالولا

ةديدجلا واودوب ةطسوتم

دولوم دازوب يفوتملا دهاجملا ةطسوتم

رمعا قاب ديهشلا ةطسوتم

هـللا دبع نب دمـحم يقوتعم ةطسوتم

يمومع نكسم٠٠11 يح ةطسوتم
يراجيإ

بيط نب دمـحم ديهشلا ةطسوتم

نكسم٠٠٥ يح ةطسوتم

رهاطلا دمـحم بيغز دهاجملا ةطسوتم

ةيلوفلا ةيرق ةطسوتم

يجفرعلا ةيرق ةطسوتم

2رامع يقم ةطسوتم

ةديدجلا يبرعلا بلاط ةطسوتم

 تاليودلا ةيرق ةطسوتم

ةيلدابعلا ةيرق ةطسوتم

كرتلا يداو ةيرق ةطسوتم

يلع نب حلاص يرديح ديهشلا ةطسوتم

ثارح يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
لماهلا نب نابعش

نيعلا رمحأ ةطسوتم

نيسح زوزع نب ديهشلا ةطسوتم

سابح يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
نيدلا رون وعدملادمـحم

 ةريم نب ناطلس نب ليعامسا ةطسوتم

 رداقلا دبع يبرغم ةطسوتم

حباريناسح ةطسوتم

 ينونصعلا يزيرح ديهشلا ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

9077 

9078

9079

9080

9081

9082

9083

9084

9085

9086

9087

9088

9089

9090

9091

9092

9093

9094

9095

9096

9097

9098

9099

9100

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

35

36

37

38

39

41

42

43

44

زمر
ةيالولا

02 35

11 35

14 35

02 36

18 36

01 37

01 38

01 39

08 39

13 39

14 39

19 39

22 39

26 39

01 41

19 42

25 43

01 44

04 44

07 44

10 44

15 44
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)عبات( لوألاقحلملا

ـ نيلومسوت قيرط
اقرش ةيرشملا

 دشار يديس يح

ةيرضحلا ةقطنملا
٤8 ةصحلا2 ةديدجلا

 نكسم٠٠٠1 يح

 ةيدامرب

 طشلا

ناونعلا

ةيرشم

رارغم

تنشومت نيع

نازيلغ

ةعمجلا يداو

ةيدلبلا

ةماعنلا

نيع
تنشومت

نازيلغ

ةيالولا

 نوبت ميركلا دبع دهاجملا ةطسوتم

لالدوب دمحـم ةطسوتم

2 ةديدجلا ةيرضحلا ةقطنملا  ةطسوتم
٤8 ةصحلا

راجيإلاب عيب نكسم٠٠٠1 يح ةطسوتم

 قرزل يلاليك ديهشلا ةطسوتم

دمـحم وبع نب ديهشلا ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

9101

9102

9103

9104

9105

9106

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

45

46

48

زمر
ةيالولا

02 45

06 45

01 46

01 48

26 48

يناثلا قحلملا

ةاغلملا تاطسوتملا ةمئاق

0٢0٢/ ٩١0٢ ةيساردلا ةنسلل

فيوكلا

نينح

يسامولبدلا يحلا

ةراسو نيع

 ةملعلا

ةنساسحلا

 سابع ةوخإلا يح

يمومع نكسم٠٠٠3 يح
يراجيإ

ةيرامكن

 دشار يديس يح

ناونعلا

فيوكلا

نينح

 نافيكلا جرب

ةراسو نيع

 ةملعلا

ةنساسحلا

 ةنيطنسق

بورخلا

ةيرامكن

رارغم

ةيدلبلا

ةسبت

ناسملت

ـ رئازجلا
قرش

 ةفلجلا

 فيطس

ةديعس

ةنيطنسق

مناغتسم

ةماعنلا

ةيالولا

)تمده( ةميدقلا راكب بيذ نب ةطسوتم

ةميدقلا فلخي يلويح ةطسوتم
)ةيئادتبا ةسردم ىلإ لوحت(

)تمده( يسامولبدلا يحلا ةطسوتم

)تمده( دمحـم ةشيع نب ةطسوتم

ةميدقلا بهو تنب ةنمآ ةطسوتم
)تمده(

)تمده( ةميدقلا يلع نوع ةطسوتم

ينامح قداصلا ةطسوتم
  )ناكملا سفن يف اهئانب ةداعإل مدهت(

 ةميدقلا ينامح دمحـم ةطسوتم
)ةيئادتبا ةسردم ىلإ لوحت(

رداقلا دبع ملاس نب ةطسوتم
)ةيوناث ىلإ لوحت(

ةميدقلا لالدوب دمحم ةطسوتم
)ةيئادتبا ةسردم ىلإ لوحت(

ةسسؤملا ةيمست

03304

00817

01243

01731

01920

02009

01821

01979

02715

03430

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

12

13

16

17

19

20

25

27

45

زمر
ةيالولا

11 12

44 13

30 16

31 17

20 19

10 20

01 25

06 25

15 27

06 45
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ةيناثلاىدامج٤ يفخّرؤم٧٤-١٢ مــقر يذــــيفنت موــــسرم
نــمضتي ،١٢0٢ةـــنسيفناج٨١ قـــفاوــــملا٢٤٤١ماـــع
.ىرخأ ءاغلإوتايوناث ءاــــشنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناــــتداــــملا اــــــمـــيسال ،روـــتــــسدلا ىــــلع ءانـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

مّرـحـــــم٥1 يف خّرؤــــــملا٤٠-8٠ مــــــقر نوـــناقــــلا ىـــضتقمبو–
نوناقلا نــمضتملاو8٠٠2 ةـــنسرياني32 قفاوملا92٤1 ماـــع
،هنم28 ةداملا اميسال ،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

3 يف خّرؤملا1٠-٤1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٤1٠2 ةـــنسرياني٥ قــــفاوملا٥3٤1 ماــــع لّوألا عــــيبر
يـــــنابملاو نــــكامألاو تاســــسؤــــملا ةـــــيمست تاــــيفيك ددــــحــــي
،اهتيمست ةداعإ وأ ةيمومعلا

يف خّرؤـــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
91٠2 ةنسربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماعىلوألاىدامجلّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوألاقحلملا

٩١0٢/0٢0٢ ةيساردلا ةنسلل ةأشنملا تايوناثلا ةمئاق

يلاس ةيدلب ،شيرب يح

زكرم نارم نيع

ةيطشلا ةديدجلا ةنيدملا

ةعالدلا يساح ةيدلب

برقلاب ديدجلا بطقلا
 ةعماجلا نم

٠٥61 ينكسلا يحلا
ةلمح نكسم

مهردوب يديس ةيرق

شيع يديس ةيدلب

نكسم٠٠٠٥ يح

ناونعلا

يلاس

نارم نيع

ةيطشلا

ةعالدلا يساح

ولفأ

ةبعش يداو

ةياجب

شيع يديس

نانيوبلا

ةيدلبلا

راردأ

فلشلا

طاوغألا

ةنتاب

ةياجب

ةديلبلا

ةيالولا

 دمحأ يالوم ةمالعلا خيشلا ةيوناث
يسيردإلا يرهاطلا

ةدع سابح ديهشلا ةيوناث

 دـمحم ةجورب نايز ديهشلا ةيوناث

دمـحم ودج نب ةيوناث

ةلب نب دمحأ ةيوناث

رضخل نب يرمعم دمـحم ديهشلا ةيوناث

 يلع نقوزعإ ديهشلا ةيوناث

دنحم لفيعوب )7( ةعبسلا ءادهشلا ةيوناث
ـ دمحأ ـ ديعس ـ نايزمأ ـ يلع ـ فيرشلا

دنحم ـ مساقلب

يليملا كرابم ةيوناث

ةسسؤملا ةيمست

9107

9108

9109

9110

9111

9112

9113

9114

9115

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

01

02

03

05

06

09

زمر
ةيالولا

يف خّرؤــــملا361-٠2 مــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــنسوــــــينوي32 قــــــفاوــملا1٤٤1 ماـــــعةدــــــــعقلايذلوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 :يتأي ام مسري

يسردملا لوخدلا مـسوم نــم ءادـــتبا ،أـــشنت: ىلوألا ةداملا
اذــــــهب لوألا قـــحلملا يــــــــف ةروــــــكذــــــملاتايوــناــثلا ،٠2٠2-91٠2
.موـــــسرملا

يسردملا لوـــــخدلا مــسوـــــم نـــم ءادــــتبا ،ىــــــــغلت:٢ ةداملا
اذـــــهب يــــناثلا قــــحلملا يف ةروـــــكذملاتاــــيوناثلا ،٠2٠2-91٠2
.موسرملا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرـــملا اذـــــــه رـــــــشـــني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

81قـــفاوملا2٤٤1ماـــعةيناثلاىدامج٤ يف رـــئازـــجلاب رّرــح
.12٠2ةنسيفناج

دارج زيزعلادبع

1٠81

2٠7٠

2٠٠2

3٠٥٠

3٠31

٥٠73

6٠1٠

6٠93

9٠3٠
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)عبات(لوألاقحلملا

٠٠٠2و٠٠٠3 ،٠٠٠٥ يح
 نكسم

يضارألا لغش ططخم

فيرش فسوي نكسم٠721

رج يداو مشاهلا يح

ريبلا يزيت

تليس

مازق نإ ةيدلب

نيتاوز نيت ةيدلب

حلاص نإ ةيدلب برعلا رصق

نكسم٠٠٤/٠٠22 يح
 راجيإلاب عيب

ةسعلا باب ةيدلب

ليازعلا ةيدلب

عماوص ةيدلب

لاحوسمأ ةيدلب

 شوركلا لدع نكسم٠٠٠٥ يح

ةحلام نيع نكسم٠٠٠3 يح

عيب نكسم٠٠٠٠1 يح
يديس ـ راجيإلاب
1٠ عقوم ،هـللا دبع

عيب نكسم٠٠٠٠1 يح
يديس ـ راجيإلاب
2٠ عقوم ،هـللا دبع

يمومع نكسم٠٤12 يح
ينورمس - يراجيإ

2691 ةيليوج٥ يح

 لجعل يديس ةيدلب

ناونعلا

نانيوبلا

نورفعلا

ءاعبرألا

رج يداو

ةيرضخألا

اسيلابأ

مازق نإ

نيتاوز نيت

حلاص نإ

ناسملت

ةسعلا باب

ليازعلا

عماوص

لاحوسمأ

ةياغرلا

رسج
ةنيطنسق

ةملعملا

تياف دالوأ

ةفلجلا

لجعل يديس

ةيدلبلا

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ناسملت

يزيت
وزو

-رئازجلا
قرش

-رئازجلا
برغ

ةفلجلا

ةيالولا

يميهاربإلا ريشب ةيوناث

ةليمج ةزعوب ةيوناث

دـمحم ينوعب ةيوناث

مشاهلا يح ةيوناث

دـمحم يقرش يفوتملا دهاجملا ةيوناث
ريعشلاوب وعدملا

رداقلا دبع كلام نب ةمالعلا ةيوناث

ةيدعاسم فيرشلا دمـحم دهاجملا ةيوناث

ةديدجلا نيتاوز نيت ةيوناث

 يلع جاحلا يوافح ةيوناث

 ةديدجلا ناسملت ةيوناث

ةديدجلا ةسعلا باب ةيوناث

ةديدجلا ليازعلا ةيوناث

،يمشاهلا ينايز يس ءادهشلا ةيوناث
 ىفطصمو يلاليج

لاحوسمأ ةيوناث

رداقلا دبع ريمألا ةيوناث

عيب نكسم٠٠٥1 +٠٠٥1 يح ةيوناث
 ةحلام نيع -راجيإلاب

دـمحم يعدارب ةيوناث

دمحأ نب مالعوب دواد دهاجملا ةيوناث

يمومع نكسم٠٤12 يح ةيوناث
ينورمس - يراجيإ

2691 ةيليوج٥ ةيوناث

ىيحي ةزعوب ديهشلا ةيوناث

ةسسؤملا ةيمست

9116

9117

9118

9119

9120

9121

9122

9123

9124

9125

9126

9127

9128

9129

9130

9131

9132

9133

9134

9135

9136

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

09

10

11

13

15

16

17

زمر
ةيالولا

9٠3٠

9٠7٠

9٠71

9٠81

٠131

112٠

11٤٠

117٠

118٠

311٠

3181

3112

٥1٥٠

٥136

61٠٤

6162

616٤

611٥

711٠

7191
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)عبات( لوألاقحلملا

لامش باضهلا

ةيرضحلا ةقطنملا

ةعاقوب ةيدلب

ةديدجلا مالسلا يح

،ةديدجلا صرخوب
٠1 يضارألا لغش ططخم

ةرومعملا ةيدلب

لابغأ قيرط

لامش ةيرضحلا ةقطنملا

ةياضلا ةيدلب

٠٠٥2 ديدجلا بطقلا
 شيرلا عارذ نكسم

دوعسم يسترو يح

ةنيدملا نكسم٠٠٠3 يح
اسينيسام ةديدجلا

ةدحولا نكسم٠٠٠3 يح
61 ةيراوجلا

ةدحولا نكسم٠٥23 يح
٠2 ةيراوجلا

ةيرامكن ةيدلب

ةرسام ةيدلب

قيرط نكسم٠٠6 يح
 رابج نب رداقلا دبع يديس

نكسم٠٠٥ ناوضر يح

نكسم٠٠٥2 لدع يح
1٠ عقوم

نكسم٠٠٥2 لدع يح
2٠ عقوم

نكسم٠٠٠71/٠٠7 يح
يراجيإ يمومع

يوقرت نكسم٠٠1٤ يح

ناونعلا

فيطس

ةعاقوب

ةديعس

ةرومعملا

لقلا

نسحل يديس

ةياضلا

بنعلا يداو

جوجفلا

بورخلا

ةيرامكن

ةرسام

ركسعم

قيس

ةيناسلا

تاليلت يداو

يمحشلا يديس

ةيدلبلا

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

يديس
سابعلب

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

مناغتسم

ركسعم

نارهو

ةيالولا

رورغل سابع ديهشلا ةيوناث

يوايحي حلاص دـمحم دهاجملا ةيوناث

يجاده ىسيع ةيوناث

ىسيع فلش يفوتملا دهاجملا ةيوناث

نايزوب نذؤم ديهشلا ةيوناث

فسوي يديس حلاصلا يلولا ةيوناث

ةزلت ةيرضحلا ةقطنملا ةيوناث

ىيحي نب قيدصلا دـمحم ةيوناث

 رداقلا دبع يديزوب ةيوناث

يهاب ةفرطوب ةيوناث

زكرم جوجفلا ةيوناث

دـمحم نيدموب ةيوناث

 يلع ةزعموب ةيوناث

 ديعلا يناطلس ةيوناث

رداقلا دبع ملاس نب ةيوناث

يلعوب نب ةبيسح ةديهشلا ةيوناث

دمحأو وحد رموع نيديهشلا نيوخألا ةيوناث

روصنم يتايز يفوتملا دهاجملا ةيوناث
رداقلا دبع يفيفح وعدملا

رداقلا دبع يميهارب ديهشلا ةيوناث

يراوهلا يبيرع دهاجملا ةيوناث

ةبيرع نب يندم ديهشلا ةيوناث

 ىفطصم ينيربوغ دهاجملا ةيوناث

ةسسؤملا ةيمست

9137

9138

9139

9140

9141

9142

9143

9144

9145

9146

9147

9148

9149

9150

9151

9152

9153

9154

9155

9156

9157

9158

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

19

20

21

22

23

24

25

27

29

31

زمر
ةيالولا

911٠

913٤

٠21٠

٠211

12٠1

22٤1

2223

326٠

٤2٠2

٥26٠

72٥1

7222

921٠

9262

13٥٠

1311

1331
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)عبات( لوألاقحلملا

نتيتس ةيدلب

لوسغ ةيدلب

تيرزمت ةيدلب

ىسيع دالوأ ةيدلب

راجحوب ةيدلب

مالع نيع

٥٤91 يام8 يح

نكسم٠٤9 يح

ةيرضحلا ةقطنملا
ةديدجلا

 لدع نكسم٠٠71 يح

ينه نب يح

نانياب يعرت ةيدلب

نيتلا نيع ةيدلب

يرداوق يح

زكرم ةعمج يداو

طشلا

زكرم ةلاكشلا دح

ناونعلا

نتيتس

لوسغ

تيرزمت

ىسيع دالوأ

راجحوب

ناعرذلا

يداولا

ريغملا

شوروادم

ةزابيت

ةكوف

نانياب يعرت

نيتلا نيع

ىلفدلا نيع

ةعمج يداو

ةعمجلا يداو

ةلاكشلا دح

ةيدلبلا

ضيبلا

سادرموب

فراطلا

يداولا

قوس
سارهأ

ةزابيت

ةـليم

نيع
ىلفدلا

نازيلغ

ةيالولا

خيشلا نب رصان ةيوناث

يميعن يميعن ةيوناث

يلكأ ،مساقلب ،سنوي ءادهشلا ةيوناث
نيسحو

ميهارب نب يبرعلا نب دـمحم ةيوناث
ةمامعوب خيشلا وعدملا

نيسح نب فايضوب يدعس ةيوناث
يداهلا وعدملا

يحلط نب حلاص يقالع ةيوناث

يمشاهلا دـمحم ميرد دهاجملا ةيوناث

ديشر دـمحم مئاصلا دهاجملا ةيوناث

دـمحم دـمحم يس تيآ دهاجملا ةيوناث
رامع نب

يبلاط دـمحم ةيوناث

ينه نب يح ةيوناث

ساوحلا يس ديقعلا ةيوناث

زكرم نيتلا نيع ةيوناث

دـمحم راتخملب يفوتملا دهاجملا ةيوناث
ينايلملا وعدملا

حبار ةيوش ديهشلا ةيوناث

 يراجيإ يمومع نكسم٠37 يح ةيوناث
طشلاب

رداقلا دبع يماش ديهشلا ةيوناث

ةسسؤملا ةيمست

9159

9160

9161

9162

9163

9164

9165

9166

9167

9168

9169

9170

9171

9172

9173

9174

9175

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

32

35

36

39

41

42

43

44

48

زمر
ةيالولا

233٠

23٥٠

٥3٥1

٥312

632٠

6331

931٠

9372

1٤٥1

2٤1٠

2٤71

3٤32

3٤٥2

٤٤1٠

٤٤٥1

8٤62

8٤٤3
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ةّيدرف ميسارم

يناثلاقحلملا

٩١0٢/0٢0٢ ةيساردلا ةنسلل ةاغلملا تايوناثلا ةمئاق

ةيطشلا ةديدجلا ةنيدملا

شيع يديس ةيدلب

ةيدلب برعلا رصق
حلاص نإ

ةسعلا باب ةيدلب

ةعاقوب ةيدلب

لوسغ ةيدلب

راجحوب ةيدلب

ةدادحلا ةيدلب

نانياب يعرت ةيدلب

ناونعلا

ةيطشلا

شيع يديس

حلاص نإ

ةسعلا باب

ةعاقوب

لوسغ

راجحوب

ةدادحلا

نانياب يعرت

ةيدلبلا

فلشلا

ةياجب

تسغنمات

ناسملت

فيطس

ضيبلا

فراطلا

 قوس
سارهأ

ةليم

ةيالولا

ةجورب نايز دـمحم ديهشلا ةيوناث
)ةطسوتم ىلإ تلوح(

لفيعوب )7( ةعبسلا ءادهشلا ةيوناث
ـ ديعس ـ نايزمأ ـ يلع ـ فيرشلا دنحم
)تمده( ةميدقلا دنحم ـ مساقلب ـ دمحأ

ةميدقلا يلع جاحلا يوافح ةيوناث
)ةطسوتم ىلإ تلوح(

ىلإ تلوح( ةميدقلا عبسلا نيع ةيوناث
)ةطسوتم

تلوح( ةميدقلا يجاده ىسيع ةيوناث
)ةطسوتم ىلإ

تلوح( ةميدقلا يميعن يميعن ةيوناث
)ةطسوتم ىلإ

ىلإ تلوح( ةديدجلا راجحوب ةيوناث
)ةطسوتم

تلوح( سيداب نب ديمحلا دبع ةيوناث
)ةطسوتم ىلإ

ةميدقلا ساوحلا يس ديقعلا ةيوناث
)ةيئادتبا ةسردم ىلإ تلوح(

ةسسؤملا ةيمست

09108

00383

03548

00774

01488

07709

08074

03717

03865

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

02

06

11

13

19

32

36

41

43

زمر
ةيالولا

2٠٠2

6٠93

118٠

3181

913٤

23٥٠

632٠

1٤٠1

3٤32

2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج31 قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ىلوألا ىداــمج92 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــسرم بـــجومب
ةدّيــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،1202 ةــــنس يــــفناج31 قـــــفاوملا2441
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

،لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اشتفم هتفصب ،راتخم نب يداهلا –
،0202 ةنس  ربوتكأ01 نم ءادتبا

2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج92 يفخّرؤــــم يذيـــفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنس يـــفناج31 قــــفاوملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداــمج92 يف خّرؤـــم يذــيفنت موـــسرم بـــجومب
62 نــــــم ءادـــــتبا ،ىـــــهنت ،1202 ةــــــنس يـــــفناج31 قــــــفاوملا2441
بئان هتفصب ،يراقم ىــسيعّديـــسلا ماـــهم ،0202 ةـــنس رـــــبمفون
ةــــينيدلا نوؤــــشلا ةرازوــــب ىوـــتسملا نيـــسحتو جـــماربلل رــــيدم
.ةافولا ببسب ،فاقوألاو
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2441 ماــــــع ىلوألا ىداــــمج92 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس يـــفناج31 قــــفاوملا
.ةديلبلل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لامكدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس يفناج31 قفاوملا2441

يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتفصب ،يافش
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ىلوألا ىداـــمج92 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس يـــــفناج31 قـــــفاوملا

.1 رئازجلا ةعماجب مولعلا ةيلك ديمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يلـــــعدّيــــــسلا نّيــــعي ،1202 ةـــنس يــــفناـــج31 قــــــــفاوـــــملا2441
.1 رئازجلا ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع ،حضاو نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج92 يفخّرؤــــــم يذــــيفنت موـــــسرم
نييـــــــــــعت نــــــــــمضتي ،1202 ةــــــنس يـــــــــفناج31 قــــــفاوملا

باــــــبشلا ةرازوـــــــــب صـــــــيخلتلاو تاـــــــــساردلاب فــــــــــّلكم
.ةضايرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــــــمـحمدّيسلا نّيـــــعي ،1202 ةنـــس يـــفناج31 قــــفاوملا2441
ةرازوـــــــــــب صيــــــخلتلاو تاـــــساردلاب اـــــفّلكم ،يــــناورق سراــــــف
.ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس يـــــفناج31 قـــــفاوملا
يضايرلا بكرملا رييست ةـــــسسؤمل ماـــــعلا رـــــيدملا
.نارهوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فصنمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس يفناج31 قفاوملا2441
يـضايرلا بــــــكرملا رــــــييست ةــــــسسؤمل اـــــماع ارـــــيدم ،طــــبارم
.نارهوب

ةـماـعـلا ةــيشتــفملاــب ةشتــفــم اــهــتــفصب ،ساــنوــل ةــكــيــلــم –
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ايجوغاديبلل

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اشتفم هتفصب ،يديوز رضخل–

ةماعلا ةيشتفملاب اـــشتفم هــــتفصب ،ساــــبعلب ىـــفطصم –
،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ايجوغاديبلل

ةــــماعلا ةـــيشتفملاب اــــشتفم هــــتفصب ،ساــــعد يلــــع دــــيس–
،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ايجوغاديبلل

ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،هـللا فيض دمـحمأ–
 .ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ايجوغاديبلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج31 قفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،1202 ةـــنس يـــــفناج31 قـــــفاوملا2441
ةيالو يف ةــضايرلاو باـــبشلل ارـــيدم هــــتفصب ،طـــبارم فـــصنم
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،تنشومت نيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس يـــفناج31 قـــفاوملا
حالــــصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا ةرازوـــــب رـــــيدم ةــــــبئان
.تايفشتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىليل ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس يفناج31 قفاوملا2441
ةيقرتو تاحيقلتلا جماربل رـــيدم ةــبئان اـــهتفصب ،وـــنرب نـــب
،تاـــيفشتسملا حالـــصإو ناــــكسلاو ةـــحصلا ةرازوـــــب ةـــــحصلا
 .ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس يـــفناج31 قـــفاوملا

.فلشلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ّديـــــــــــسلا ماـــــــــهم ىـــــــــهنت ،1202 ةـــــــنس يـــــــفناـــج31 قـــــــفاوـــــملا2441

يف ناــــــكسلاو ةـــــحصلل ارـــــيدــــم هـــــتفصب ،ةـــــــكوكددــــــمحأ دـــــــيس
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فلشلا ةــــــــيالو
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،راردأ ةيالو يف ،ةليحك زيزعلا دبع –

،فلشلا ةيالو يف ،يافش لامك –

،طاوغألا ةيالو يف ،ةغيت ديجملا دبع –

،تسغنمات ةيالو يف ،يقانز ىفطصم –

،ناسملت ةيالو يف ،رايخوب روصنم –

،وزو يزيت ةيالو يف ،يراتخم دمـحم –

،لجيج ةيالو يف ،ةبيش نيدلا رصن –

،فيطس ةيالو يف ،ناهد ميكحلا دبع –

،ةديعس ةيالو يف ،ةرامع نب دمـحم –

،ةملاق ةيالو يف ،ينامحر رهاطلا –

،ةليسملا ةيالو يف ،يبقع نيدلا نيز دمـحم –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ميحرلا دبع ةريصن –

،ةلشنخ ةيالو يف ،ناجرم رهزل –

،ةماعنلا ةيالو يف ،يحيلش ميحرلا دبع –

.نازيلغ ةيالو يف ،ةكوكد دمحأ ديس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ىلوألا ىداـــمج92 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
نييــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس يــــــفناج31 قـــــــفاوملا

تاعطاقملاب ناــكسلاو ةــــحصلل نيـــبدتنم نــــيريدم
.تايالولا ضعب يف ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس يفناج31 قفاوملا
تاـــــــــعطاقملاب ناـــــــكسلاو ةـــــحصلل نيـــــبدتنم نـــــيريدم ،مــــــهؤامسأ
: ةيتآلا تايالولا ضعب يف ةيرادإلا

،ةركسب ةيالو يف لالج دالوأب ،يملس ةفيلخ–

،ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبب ،مالع ةيدان–

،ةلقرو ةيالو يف ترقتب ،ةلماك نب يلع–

.يزيليإ ةيالو يف بادبدب ،زوزع نب ةيروح –

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج92 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييـــــعتلا نـــمضتي ،1202 ةــــنس يــــفناج31 قـــــفاوملا
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداـــسلاو تاّديـــسلا ّنيـــعت ،1202 ةــــنس يــــفناج31 قـــــفاوملا
: تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،لدنه ةزيزع –

بادآو تايقالخألاو جالعلا جماربل ةريدم ،ونرب نب ىليل –
،بطلا ةنهم

مالعإلاو ةيمالعإلا تاموظنملل اريدم ،يدوعسم بوهوم –
،يلآلا

بادآو تاـــيقالخألل رـــيدم بـــئان ،يلاود ديــــجملا دــــمـحم –
،بطلا ةنهم

نييرادإلا نيـــــمدــــختسملل رــــــيدم بـــــئان ،زاــــــبخلب لاــــــمج –
،نيينقتلاو

،صاخلا بطلل ريدم ةبئان ،مهالع ةايح –

ةدالولا يثيدح جالع جماربل ريدم ةبئان ،فساي ةيمال –
،بابشلاو ةقهارملاو ةلوفطلاو

تاـــــسسؤملل رـــيدم ةــــبئان ،يـــنسحلا يـــميساق قاوــــشأ –
.ةيئافشتسالا ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس يــــــفناج31 قــــــفاوملا

.نييعماج نييئافشتسا نيزكرمل نيماع نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــــع ىلوألا ىداــــمج92 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
يــــــــتآلا ناّديــــــسلا ّنيــــــعي ،1202 ةــــــنس يـــــــفناج31 قــــــــفاوــملا2441
نييعماجلا نييئافشتسالا نيزكرملل نيماع نيريدم ،امهامسا
: نييتآلا

،ةبانع ةنيدم يف ،رصن دمـحم –

.ةنيطنسق ةنيدم يف ،يليم قراط –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع ىلوألا ىدامـــج92 يفخّرؤـــم يذيـــفنت موــــسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس يـــــفناج31 قـــــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــــع ىلوألا ىداــــمج92 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس يفناج31 قفاوملا2441
: ةيتآلا تايالولا ضعب يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ،مهؤامسأ
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يف خّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

61 يف خّرؤــــــملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارــــقلا ىــــضتقمبو–
8991 ةــــــــنس رـــــبوتكأ7 قـــــفاوملا91٤1 ماـــــع ةــــيناثلا ىداــــمج
هعضو تاّيفيكو تروهايلل  ةينقتلا صئاصخلاب قّلعتملاو
،كالهتسالل

:يتأي ام نورّرقي

موـــــــسرــــــملا نــــــــــم82 ةداــــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــــقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد6
 .رّمخملا بيلحلا عاونأل ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه

امب ،رّمخملا بيلحلا عاونأ ىلع رارـــقلا اذـــه قـــبطي :٢ ةداملا
بيلحلاو ،زـــكرملا رـــمخملا بـــيلحلاو رـــمخملا بـــيلحلا كلذ يف

ةقتشملا ةبكرملا ةينبللا تاجوتنملاو ايرارح جلاعملا رمخملا
.كالهتسالل ةهجوملا ،تاجوتنملا هذه نم

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

رمخت  نم هيلع لصحتم ينبل جوتنم : رمخم بيلح–
،ةينبللا تاجوتنملا نم اساسأ عنصي نأ نكمي ،بيلحلا

ةقيقد تانئاك  لعفب كلذو ،هاندأ7 ةداملا يف روكذم وه امك
ةزيمملا فانصألا وأ فنصلا ىلإ يمتنت ،ةراض ريغ ةصاخ
)Hp( ينيجورديهلا لماعلا ضافخنا هنع جتنيو ،جوتنم لكل

بئارلا  رمخملا بيلحلا لمشيو .هنودب وأ رثختلا عم ءاوس
.نبللاو

لصحتم ،رثخم رمخم بيلح : تروغوي وأ تروهاي–
ةرارـحـلـل ةـبحملا ةــيــنــبــلــلا اــيرــيــتــكــبــلا رّوــطــتــب طــقــف هــيــلــع
سوــــلـــــيـــــفوـــــمراـــــت سوـــــكوـــــكـــــتـــــبـــــيرـــــتس ةاـــــمسملا ،ةصاخلا

نآ يف عرزت نأ بجي يتلاو سوكيراغلب سوليسابوتكالو
.يئاهنلا جوتنملا يف ةيح دجوت نأو دحاو

ةـــــيمك عـــفر مت رــــــمخم بــــيلح : زّكرــــــم رّمـــــخم بـــــيلح–
.لقألا ىلع %6,٥ىلإ رمختلا دعب وأ لبق هيف تانيتوربلا

نع جتان ،بكرم ينبل جوتنم:رّطعم رّمخم بيلح–
دحك %٠3 عم هالــــعأ فّرعــم وه امــك رمخملا بيلحلا طلخ
تايلحم( ةينبل ريغ تانوكم نـم )ةـــــلتك ىلـــع ةــــلتك( ىـــــصقأ

ّبــــــــلو ةدــــــــيصعو رـــــئاصع كلذـــــكو هــــــكاوــــــفو رـــــضخ ،رّكسمو
ةرــــــيخألا هذـــــه نــــم ةــــقتشم ةرـــــبصم داوـــــمو تارـــــضحتسمو
لــــــباوتو ةوـــــهقو تارـــــسكمو ةـــــطالوكوشو لـــــسعو بوـــــبحو
وأ/و )ةراـــــض رـــــيغو ةرّطـــعم ةـــيعيبط ىرــــخأ ةـــيئاذغ داوــــمو
.روطع

  .رمختلا دعب وأ لبق ةينبللا ريغ تانوكملا جزم نكمي

ةراجتلا ةرازو

١٤٤١ ماـــــــع ةدــــــــعقلا يذ3 يفخّرؤــــمكرـــــتشم يرازو رارــــــق
ينقتلا ماظنلانمضتي،0202 ةنس وينوي٥٢ قفاوملا
.رمخملا بيلحلا عاونأ صئاصخبّقلعتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجّتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

لّوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

٤ يف خّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قّلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدــعملا ،هرـــيسو ســـييقتلا مـــيظنتب
،هنم82

يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
، تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٤12-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32
يف ةـــــيئاذغلا تاــــفاضملا لاــــمعتسا تاــــيفيكو طورــــش دّدــــحي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

٥ يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذــــلا31٠2 ةـــنس رـــبمفون9 قــــفاوملا٥3٤1 ماــــع مرــــحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يف خّرؤملا1٤2-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

12 يف خّرؤملا27-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٥1٠2 ةــــــــنس رــــــياربف11 قــــــفاوملا63٤1 ماــــــع يــــناثلا عـــــيبر
تاـــــــعاطقلا ةددــــــعتملا ةـــــينطولا ةـــــنجللا ءاـــــشنإ نـــــمضتملاو
دــــــيدحتو اــــــهتحفاكمو ةــــــلقنتملا رــــيغ ضارـــمألا نــــم ةــــياقولل
،اهريسو اهميظنتو اهماهم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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،رمخملا ريغ ضيخملا–

،زكرملا ينبللا لصملا–

،ينبللا لصملا قوحسم –

،ينبللا لصملا تانيتورب –

،ةزكرملا ينبللا لصملا تانيتورب–

،)نينبجلا( يئاذغلا نييزاكلا–

،ةرتسبملا داوملا نم ةعونصملا )نبجتلا حالمأ( تانيزاكلا–

نـــم اـــــساسأ ةدـــــعملا تاــــــبورشملل ةــــــبسنلاب ،بيـــــــلحلا–
،رمخملا بيلحلا

ركسلا ةبسن زواجتت الأ طرشب ،رثكألا ىلع %8 ،ركسلا–
،يئاهنلا جوتنملا نزو نم %21 يلامجإلا

  . ةيئاذغ ةيعون وذ حلم–

عوضوم ،رمخملا بيلحلا عاونأ لّكشت ال نأ بجي :٩ ةداملا
بيجتست نأ بجيو كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ ،رارقلا اذه
،هـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلا يف اـهــيــلــع صوصنملا تاــبــلــطــتــمــلــل

تاثولملاو ةــيـــئاذـــغـــلا تاـــفاضملاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا كلـــت اـــمـــيسال
ةهجوملا مزاوــلــلاو ءاــيشألاو ةــيــجوــلوــيــبورــكـــيملا صئاصخلاو

ءانثأ ةــيحصلا ةــفاظنلاو ةـــفاظنلاو ةـــيئاذغلا داوــــملا ةـــسمالمل
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع

صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب:0١ ةداملا
،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
: رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا مسو نمضتي نأ بجي

رارـــــقلا اذــــهبلوألا قــــحلملا يف ةددــــحملا عـــيبلا تاــــيمست–
: يتأي امب ،ةلاحلا بسح ،لمكتو

ردصم ةيناويحلا فانصألا وأ يناويحلا فنصلا نييعت*
،ةرقبلا بيلحب رمألا قلعتي ال امدنع بيلحلا

داعم بيلحب”،”هنيوكت داعم بيلحب”،”جزاط بيلحب“*
،”بيلحلا طيلخب”،”هبيكرت

ةــيئاذغ داوــم جوــتنملا ىلإ فـــضي مــل اــمدنع “يـــعيبط“*
،اصاخ اقوذ حنمت

،رمخملا بيلحلل ركسلا ةفاضإ مت اذإ ،”رّكسم“*

روـــــــــطعلا وأ رـــــــطعلا وأ ةرــــــطعملا داوـــــملا وأ ةداـــــملا مـــــسا *
.ارطعم جوتنملا ناك اذإ ةفاضملا

ةرارحلا ةجرد نايبب ةعوبتم ”...ةجرد تحت ظفحي“  ةرابع–
،اهتاعارم بجي يتلا

جوتنم:رمخملا بيلحلا نم اساسأ دعم بورشم –
فّرعم وه امك رمخملا بيلحلا طلخ نع جتان ،بكرم ينبل
تانوكم ةــفاضإ نودــب وأ ةــفاضإب ،بورــشلا ءاــملا عــم هالــعأ
رـيـغ ىرــخأ تاــنوــكــمو ينــبــلــلا لصملا لــثــم ،ةــيــنــبــل ىرــخأ
.روطعو رطعملا رمخملا بيلحلا يف ةروكذم يه امك ةينبل

ىلع رمخملا بيلحلا نم اساسأ دعملا بورشملا يوتحي
.رمخملا بيلحلا نم )ةلتك ىلع ةلتك( %٠٤ لقألا

ةـــمسدلا ةداـــملا بـــسنو عـــيبلا تاـــيمست ددــــحت :٤ ةداملا
رمخملا بيلحلا عاونأل ةينقتلا صئاصخلا كلذكو ةينبللا

 .رارقلا اذهبيناثلاولوألا قحلملا يف ،يلاوتلا ىلع

ىرخأ لئاسوب رمخملا بيلحلا رثختي الأ بجي:٥ ةداملا
ةصاخلا ةــقــيــقدـــلا تاـــنـــئاـــكـــلا طاشن نـــع ةجتاـــنـــلا كلـــت رـــيـــغ
.ةلمعتسملا

ةراض ريغو ةمئالم ىرخأ ةقيقد تانئاك ةفاضإ نكمي
تانئاكلا عرازمل ةنوكملا كلت ريغ ،رمخملا بيلحلا عاونأل
.ةصاخلا ةقيقدلا

جاتنإ دنع رمختلا دعب ينبللا لصملا ةلازإب حمسي ال
.زكرملا رمخملا بيلحلا ءانثتساب ،رمخملا بيلحلا عاونأ

عاونأب  ةصاخلا ةقيقدلا تانئاكلا نوكت نأ بجي:٦ ةداملا
جوتنملا يف ةرثكب ةرفوتمو ةطشنو ةيح رمخملا بيلحلا
. كالهتسالل ىصقألا خيراتلا ىتح يئاهنلا

قبطي ال ، رمختلا دعب ةيرارح ةجلاعمل جوتنملا عضخ اذإ
.ةقيقدلا  تانئاكلا ةيويحب قلعتملا طرشلا

بــــــــيلحلا نـــــم اـــــساسأ رــــــــمخملا بـــــــــيلحلا رــــــّضحي :٧ ةداملا
هـــــــــــــبيكرت داــــــعملا وأ هــــــنيوكت داــــــعملا بــــــيلحلا نـــــمو رتــــــسبملا
بيلحلا نمو ةدشقلا عوزنملا ريغ وأ ةدشقلا عوزنملا ،رتسبملا
عوزنملا ريغ وأ ةدشقلا عوزنملا بيلحلا قوحسم نم وأ زكرملا
نم رثكأ وأ نيتدام طيلخ نم وأ ،ةرتسبملا ةدشقلا نموأ ةدشقلا

 .داوملا هذه

ةينيتوربلا وأ/و ةمسدلا داوملا ةفاضإ وأ جامدإب حمسي ال
.فاضم وأ  ليدب جوتنمك ينبل ريغ لصأ نم

بيلحلا عاونأ ىلإ ةيتآلا تانّوكملا ةفاضإ نكمي :٨ ةداملا
:رمخملا

،بيلحلا قوحسم–

،ةدشقلا عوزنملا بيلحلا قوحسم–

،ةفيفخلا ةدشقلاو ةدشقلا–
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ةــــــــيمسّرـلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــــــــقلا اذــــــه رــــــشني :3١ ةداملا
.ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٥2 قــــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــــــعقلا يذ3 يف رـــــــئازجلاب ررـــــح
.٠2٠2 ةنس وينوي

جوتنملل ةبسنلاب لمعتسملا رمخملا بيلحلا ةبسن–
،”رمخملا بيلحلا نم اساسأ دعم بورشم“

.ةمسدلا ةداملا ةبسن–

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :١١ ةداملا
8991 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا91٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف

هعضو تايفيكو تروـهايلل ةـــينقتلا صئاـــصخلاب قــــلعتملاو
.كالهتسالل

)1( ةدحاو ةنس دــعب رارــــقلا اذـــه ماــــكحأ يرـــــست:٢١ ةداملا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم

 ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

ةراجتلا ريزو
قيزر لامك

 ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو
ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

لوألا قحلملا

رمخملا بيلحلا عاونأل ةينبللا ةمسدلا ةداملا بسنو عيبلا تايمست

عيبلا ةيمست

)1( رمخم بيلح وأ رمخم لماك بيلح

)1( رمخم ايئزج ةدشقلا عوزنم بيلح

)1(رمخم ةدشقلا عوزنم بيلح

تروهاي وأ  لماك تروهاي

ايئزج ةدشقلا عوزنم تروهاي

ةدشقلا عوزنم تروهاي

)2(  ايرارح جلاعم رمخم بيلح وأ ايرارح جلاعم رمخم لماك بيلح

)2( ايرارح جلاعم رمخم ايئزج ةدشقلا عوزنم بيلح

)2( ايرارح جلاعم رمخم ةدشقلا عوزنم بيلح

 زكرم رمخم بيلح

)3( رمخملا بيلحلا نم اساسأ دعم بورشم

)ةلتك/ةلتك%(  ةيوئاملا ةبسنلاب( ةمسدلا ةداملا ةبسن

)ينبّللا ءزجلل ةبسنلاب ةبوسحم

%3  يواسي وأ ربكأ

%3نم لقأو   %٥,٠ نم ربكأ

   %٥,٠ نم لقأ

%3  يواسي وأ ربكأ

%3نم لقأو   %٥,٠ نم ربكأ

   %٥,٠ نم لقأ

%3  يواسي وأ ربكأ

%3نم لقأو   %٥,٠ نم ربكأ

   %٥,٠ نم لقأ

/

/

.”بئار“ وأ “ نبل“ لثم رمخملا بيلحلا عونل ةعئاش وأ ةداتعم ةيمستب لمكت نأ نكمي)1(
دعب ةيرارح ةجلاعمل تعضخ يتلا نبللاو بئارلاو تروهايلا لثم رمخملا بيلحلا نم اهيلع لصحتملا تاــجوتنملل ةـــصصخم)2(

.ةقبطملا  ةيرارحلا ةجلاعملا عونب  ”ايرارح جلاعم“ ةرابعلا لادبتسا نكمي.رمختلا
نوكت نأ طرشب ،عيبلا ةيمست يف ّنيبي نأ نكمي ”تروهاي“ حلطصملا ،”تروهاي“ وه جوتنملا يف لمعتسملا رمخملا بيلحلا ناك اذإ)3(

نـــم )غ/ م تو( مارـــــغلا يف ةرــــمعتسم نوــــكت ةدـــــحو٠16 يواــــست وأ رــــبكأ  جوــــتنملا يف ةدوجوملا تروهايلاب ةصاخلا ةقيقدلا تانئاكلا ةيمك
.تانوكملا ةمئاق يفّ الإ  رهظي نأ نكمي ال ”تروهاي“ حلطصملا ،لقأ اقباس ةروكذملا ةقيقدلا تانئاكلا ةيمك تناك اذإ .جوتنملا
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 يناثلا قحلملا
رمخملا بيلحلا عاونأل ةينقتلا صئاصخلا

ةـينقتلا صـئاصخلا

)ةلتك/ ةلتك %( )أ( بيلحلا نيتورب

   )ةلتك/ةلتك%( ةينبللا ةمسّدلا ةداملا

ضمحلل ةيوئملا ةبسنلاب اهنع رّبعم ،ةرياعملا ةضومحلا
)ةلتك/ةلتك %( ينبللا

هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا ةصاخلا ةقيقدلا تانئاكلا عومجم
)لامجإلا يف ،غ/م تو(

)لامجإلا يف/ م تو( )ب( مسولا ىلع ةنيبملا ةقيقدلا تانئاكلا

)ةلتك/ةلتك%( ةمسّدلا ريغ ةينبللا ةفاجلا ةداملا ةبسن

تاجوتنملا

  : ةيتآلا ةلداعملا مادختساب تانيتوربلا  ةيمك بسحت نأ بجي)أ(

.x83,6 )لادلجك( يلكلا توزآلا = تانيتوربلا

،ينعملا جوتنملاب ةصاخلا كلت ريغ(راض ريغ صاخ قيقد نئاك ىلإ ، مسولا ىلع  عوضوم ءاعدإ ريشي امدنع قبطي)ب(
.ةصاخلا ةقيقدلا تانئاكلل لمكمك هتفاضإ مت يذلاو )رارقلا اذه نم3 ةداملا يف ةددحملا

: رمخملا بيلحلا نم اساسأ ةدعملا تابورشملاو رطعملا رمخملا بيلحلا صخي اميف : ةظحالم

،جوتنملا نم رمخملا بيلحلا ءزج ىلع الإ هالعأ ةروكذملا صئاصخلا قبطت ال *

خيراتلا ىتح ةحلاص )جوتنملا يف دوجوملا رمخملا بيلحلا ةبسن ىلإ دنتست يتلا( ةيجولويبوركملا صئاصخلا ىقبت *
.رمختلا دعب ةيرارح ةجلاعمل تعضخ يتلا تاجوتنملا ىلع طرشلا اذه قبطي ال .كالهتسالل ىصقألا

تروهايرمخم بيلح

%7,2 لقألا ىلع

%٠1  نم لقأ

%3,٠ لقألا ىلع

٠17 لقألا ىلع

٠16 لقألا ىلع

%2,8  لقألا ىلع

%7,2 لقألا ىلع

%٥1 نم لقأ

%7,٠ لقألا ىلع

٠17 لقألا ىلع

٠16 لقألا ىلع

%2,8  لقألا ىلع

”رمخم بيلح“ عيبلا ةيمست  لمكت نأ نكمي : ةظحالم
: ةيتآلا تانايبلاب ”تروهاي”و

ةبوسحملا ةمسدلا ةداملا ةيمك تناك اذإ ،”مسدلا ليلق“*
.نزولا نم %1 نم لقأ ينبللا ءزجلل ةبسنلاب

ةبوسحملا ، ةمسدلا ةداملا ةيمك تناك اذإ،“ ةدشقلاب“ *
،ةلتك ىلع ةلتك %٥ يواـست وأ رــبكأ ينبللا ءزــجلل ةــبسنلاب
اقالطنا هيلع لصحتملا ،تروهايلا وأ رمخملا بيلحلل ةبسنلاب
 .ةدشقلاو بيلحلا نم
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يفخّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

٠2 يفخّرؤـــــــملا كرـــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــــقلا ىـــــضتقمبو–
ددحي يذلا7991 ةنس ليربأ72 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ
،ضيبألا ركسلل ةينقتلا تافصاوملا

٠2 يفخّرؤــــــــملا كرـــــتشملا يرازوـــــــلا رارــــــقلا ىــــــضتقمبو–
ددحي يذلا7991 ةنس ليربأ72 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ
،بّطرملا ركسلا وأ قوحسملا ركسلل ةينقتلا تافصاوملا

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم82 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
62٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يفخّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا
روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
ضعبل ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ركسلا عاونأ

رــــــكسلا عاوــــنأ ىلــــع رارـــــقلا اذـــــه ماـــــكحأ قـــــبطت:٢ ةداملا
اهعيب تايمست تددح يتلاو يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا

.رارقلا اذهب قحلملا يف اهتازيممو

ىلإ ءاـــشنلا نــم رـــــثكألا ىلـــــع %٥ ةـــــفاضإ نـــــكمي:3 ةداملا
لمعتسي  مل  اذإ  قوحسملا زورتسكيدلاو قوحسملا ركسلا
.لتكتلل داضم يأ

تاـــــثولملل ىوــــصقلا دودـــــحلا نوــــكت نأ بـــــجي:٤ ةداملا
ةقباطم ،رارــقلا اذـــه عوــــضوم ،رـــكسلا عاوـــنأ يف اــــهب حوــــمسملا
تافصاوملل اهدوجو مدع ةلاح يفو هب لومعملا ميظنتلل
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع فراعتملا

ةـلـيـقـثــلا نداــعــمــلــل ىوصقــلا دودحلا زواــجــتــت ال نأ بـــجــي
ركسلا وأ قوحسملا ركسلاو ضيبألا ركسلا يف اهب حومسملا
: ةيتآلا دودحلا  بّطرملا

،غك/غمsA(.............................1( خينرزلا

،غك/غمuC(..............................2( ساحنلا

.غك/ غم٥,٠ ..........................)bP( صاصرلا

اذه عوضوم ،ركسلا عاونأ  لكشت ال نأ بجي:٥ ةداملا
بيجتست نأ بجيو كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ ،رارقلا
،هـــــب لومـــــعملا ميظـــــنتلا يف اهـــــيلع صوـــــصــــنملا تابلطتملل

تاثولـــــملابو ةيئاذــــغلا تاــــفاـــــضملاب ةقـــــلعتملا كلت امـيس ال
ةهجوملا مزاوللاو ءايشألاو ةيجولويبوركيملا صئاصخلابو

ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع

صوــــصنملا ةــــيمازلإلا تاـــــنايبلا ىلإ ةـــــفاضإلاب:٦ ةداملا
،كلهتسملا مالـــعإب قـــلعتملا هـــب لوــــمعملا مــــيظنتلا يف اــــهيلع
: ركسلا عاونأ مسو نمضتي نأ بجي

١٤٤١ ماع ةدــــعقلا يذ3 يفخّرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ماـــــظنلا نـــــمضتي ،0٢0٢ ةـــــنس وــــينوي٥٢ قــــفاوملا
رــــــكسلا عاوـــــنأ ضــــعب صــــئاصخب قـــــلعتملا يـــنقتلا
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا

––––––––––

،ةراجتلا ريزوّنإ

،ةعانصلا  ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

لّوأ يفخّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

٤ يفخّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم82

يفخّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يفخّرؤملا٤12-21 مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
21٠2 ةـــنس وــــيام٥1 قــــفاوملا33٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج32
ةيئاذغلا تاــفاضملا لاـــمعتسا تاــيفيكو طورــــش ددـــحي يذــــلا

،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا يف

٥ يفخّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤1 ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يفخّرؤملا1٤2-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملا و ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

12 يفخّرؤملا27-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥1٠2 ةـنس رـيارــبــف11 قـــفاوملا63٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
اهــــــــماهـــم ديدــــــحتو ،اهتــــــحفاــــــكمو ةلقــــنــــتملا ريــــغ ضارـــــمألا نــــم
،اهريسو اهميظنتو
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 ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

 ديزوب نب نامحرلا دبع

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا

ينادمح ديمحلا دبع

لئاسلا ركسلاو لئاسلا ركسلل ةبسنلاب "ضيبأ" فصو–
مـــــــهيف رــــفوتت يـــتلا بــــــــلقتسملا رـــــكسلا بارــــــشو بـــــلقتسملا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا تازيمملا

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٧ ةداملا
يذلا7991 ةنس ليربأ72 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ٠2 يف

يرازولا رارقلاو ضيبألا ركسلل ةينقتلا تافصاوملا ددحي
72 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ٠2 يفخّرؤملا كرتشملا
رـكسلـل ةـيـنـقـتـلا تاـفصاوملا ددـحــي يذــلا7991 ةــنس لــيرــبأ
.بطرملا ركسلا وأ قوحسملا

نم ةدحاو )1( ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست:٨ ةداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يف ةددحملا كلتل ةقباطم ركسلا عاونأل عيبلا ةيمست–
،رارقلا اذهب قحلملا

،"رركم ضيبأ  ركس "و "ضيبأ ركس " عيبلا تايمست–
عنصم  ركس وأ يتابن ضيبأ  ركس "و "ضيبأ فصن ركس"
"عطق " فصولاب  ،ةلاحلا  بسحو  ءاضتقالا  دنع  ،ةعوبتم "
،"بلاق" وأ

)أ( تازيمملا بسح هنع رّبعملا "ضيبألا ركسلا" فنص–
،رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا )ب( وأ

،هزيكرتو ءاشنلا دوجو–

زورـتسكـيد"وأ "قوـحسم زورـتسكـيد" عـيـبــلا ةــيــمست–
زورتسكدلاو ءاملا عوزنم زورتسكيدل ةراشإب ةعوبتم "بطر
،ةلاحلا بسح امهيلك وأ تارديه يداحأ

امدنع ،زوتكرفلاب ةطبترملا ةيصاخلا حضوي فصو–
،زوتكرفلا نم %٥ نم رثكأ ىلع زوكولغلا بارش يوتحي

ركسلل ةبسنلاب بلقتسملا ركسلاو ةفاجلا ةميقلا رادقم–
ركسلا بارشو بلقتسملا لئاسلا ركسلاو بلقتسملا لئاسلا
،بلقتسملا

يذلا بلقتسملا ركسلا بارشل ةبسنلاب "رولبم" فصو–
،لولحملا يف تارولب ىلع يوتحي

تازيمملاعيبلا ةيمست

ضيبأ ركس
)أ( فنص

ضيبأ ركس
)ب( فنص

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
،Z°7,99 : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،)1( ك/ك %٤٠,٠ : رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
 ،ك/ك %٤٠,٠ : رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
،)*(ك/ك  %1,٠ : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
)ASMUCI)2 ةدحو٠6 : رثكألا ىلع نوللا -

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
،Z°7,99 : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،ك/ك %1,٠ :رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
 ،ك/ك %1,٠ :رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
،)*(ك/ك  %1,٠ :رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
.ASMUCI ةدحو٠٠1 :رثكألا ىلع نوللا -

قحلملا
ركسلا عاونأ تازيممو عيبلا تايمست
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تازيمملاعيبلا ةيمست

رركم ضيبأ ركس

ضيبأ  فصن  ركس

 عنصم ركس وأ يتابن ركس

بطرم ركس وأ قوحسم ركس

معان ضيبأ ركس

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
،Z7,99° : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،ك/ك %72٠,٠  : رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
،ك/ك %٤٠,٠  : رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
،)*(ك/ك %6٠,٠ : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
.ASMUCI ةدحو٥٤ : رثكألا ىلع نوللا -

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس  ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
99,Z٥° : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
ك/ك %1,٠  : رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
ك/ك %1,٠  : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ-

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس  ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
،99,Z٥°,  لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،ك/ك %1,٠ :رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
،ك/ك %1,٠ :رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
،)*(ك/ك %1,٠  :رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
ASMUCI  ةدحو٠٥1 : رثكألا ىلع  نوللا -

بيجتسيو ،لتكتلا داضم هل فضي مل وأ فيضأ ءاوس ةقدب قوحسم ضيبأ ركس
: ةيتآلا تازيمملل
،Z7,99° : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،ك/ك %٤٠,٠ : رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
،ك/ك %٤٠,٠ : رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةميق -
،)*(ك/ك %1,٠  : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
.ASMUCI ةدحو٠6 : رثكألا ىلع نوللا -

: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،نوللا ضيبأو تابيبحلا معان ىقنم بطر ركس
،ك/ك %79 نع لقي ال : بلقتسملا ركسلاو زوركسلا نم ىوتحم -
، ك/ك %2,٠ : رثكألا ىلع يلاصإلا دامر -
،ك/ك %21 رثكألا ىلعو ك/ك %3,٠ : لقألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةميق -
،ك/ك %3 : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع  ةراسخ -
.ASMUCI ةدحو٠6 : رثكألا ىلع نوللا -

)عبات( قحلملا
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تازيمملاعيبلا ةيمست

معان ينب ركس

ءاملا عوزنم زورتسكيد

تارديه يداحأ زورتسكيد

وأ  قوحسم زورتسكيد
بطرم  زورتسكيد

زوكولغلا  بارش

،نــكادــلا ىلإ حتاــفــلا ينــبــلا نيب هــنوــل حوارــتــي يذــلا تاــبــيــبحلا مــعاــن ىــقــنــم بطر رـــكس
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو

،ك/ك %88  نع لقي ال : بلقتسملا ركسلاو زوركسلا  ىوتحم -

،ك/ك%21 : لقألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةميق -

،ك/ك %٥,٤ : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -

 .ك/ك %٥,3 : رثكألا ىلع يتيربك دامر -

: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،رولبتلا ءام نودب رولبمو ىقنم زوكولغ-د

،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ك/ك %٥,99 لقألا ىلع زوكولغ-د -

،ك/ك%89لقألا ىلع ةبلصلا ةداملل يلامجإ ىوتحم -

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك%٥2,٠ رثكألا ىلع يتيربك دامر -

بيجتسيو ،رولبتلا هايم نم ةدحاو ةئيزج ىلع يوتحيو رولبمو  ىقنم زوكولغ-د
: ةيتآلا تازيمملل

،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك%٥,99 لقألا ىلع زوكولغ-د -

،ك/ك %٠9 لقألا ىلع ةبلصلا ةداملل يلامجإ ىوتحم -

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم  ك/ك %٥2,٠ رثكألا ىلع يتيربك دامر -

قوحسمو نينثإلا نم طيلخ وأ تارديه يداحأ زورتسكيد وأ ءاملا عوزنم زورتسكيد
%٥2,٠ زواجتت ال يتيربكلا دامرلل ةميقبو لتكتلا تاداضمل ةفاضإ نودب وأ عم ةقدب

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك

وأ/و ءاشنــلا نــم هــيــلــع لصحــتملا يذــغملا دــيراــكسلا نــم زــكرــمو ىــقــنــم يئاــم لوــلــحـــم
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،نيلونألا

%٠2 )فاجلا نزولا ساسأ ىلع زوكولغ -د لكش ىلع هنع ربعم( زورتسكيدلا ئفاكم -
،لقألا  ىلع ك/ك

،لقألا ىلع ك/ك %٠7 ةيلامجإلا  ةبلصلا داوملا -

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك %1 رثكألا ىلع يتيربك دامر -

)عبات( قحلملا
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تازيمملاعيبلا ةيمست

ففجملا  زوكولغلا  بارش

زوتكال

زولوفيل وأ زوتكورف

ماخلا بصقلا  ركس

لئاس ركس

يلامجإ ىوتحم ىلع لوصحلل يئزج لكشب ءاملا هنم بحس يذلا زوكولغلا بارش
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،ك/ك %39 نع لقي ال ةيلامجإلا  ةبلصلا داوملل

%٠2 )فاجلا نزولا ساسأ ىلع زوكولغ-د  لكش ىلع هنع ربعم ( زورتسكيدلا ئفاكم -
،لقألا ىلع  ك/ك

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك %1 رثكألا ىلع يتيربك دامر -

%99 لقألا ىلع ىوتحيو نبللا لصم نم ةداع هيلع لصحتم بيلحلل يعيبط نوكم
بجيو ،نيلكشلا نم اطيلخ نوكي وأ تارديهلا يداحأ وأ ءاملا عوزنم زوتكاللا نم ك/ك
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسي نأ

،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك%3,٠ رثكألا ىلع يتيربك دامر -

،ك/ك%6رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -

.٠,7 -٥,٤ نيبHp نوكي نأ بجي -

: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،رولبمو ىقنم زوتكورف-د

،ك/ك %89 لقألا ىلع زوتكرفلا ىوتحم -

، ك/ك%٥,٠رثكألا ىلع زوكولغلا ىوتحم -

، ك/ك%٥,٠رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -

، ك/ك%1,٠رثكألا ىلع يلاصإلا دامر -

،ASMUCI ةدحو٠3 رثكألا ىلع نوللا -

.٠,7 -٥,٤نيبHp نوكي نأ بجي-

ةيقنت نودب ايئزج ىقنملا ركسلا بصق ريصع نم هترولب متت ايئزج ىقنم زوركس
تارولبب زيمتي يذلاو هفيفجت وأ يزكرم درط ةيلمعل هعاضخإ نكمي نكلو ةقحال
.ركسلا بصق سالوم نم ةقبطب ةاطغملا زوركسلا

: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،زوركسلل يئام لولحم

،نزولا نم %26 لقألا ىلع ةفاجلا ةداملا -

رثكأ سيلو )2,٠±٠,1:زورتسكيدلاو زوتكرفلا نم لصاح( بلقتسملا ركسلا ةبسن -
،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم %3  نم

،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم%1,٠رثكألا ىلع يلاصإلا دامر -

.ASMUCI ةدحو٥٤ رثكأ ىلع لولحم يف نيولتلا -

ةدحو٥2 زواجتي ال لولحم يف هنيولت يذلا لئاسلا ركسلل صصخم "ضيبأ" فصولا
ASMUCI.

)عبات( قحلملا
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تازيمملاعيبلا ةيمست

بلقتسم لئاس ركس

بلقتسملا ركسلا بارش

ةبسن هيف نوكت ال ثيح يئاملا للحتلاب ايئزج بلقتسملا زوركسلل يئام لولحم
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،ةبلاغلا يه بلقتسملا ركسلا
،نزولا نم %26 لقألا ىلع ةفاجلا ةداملا -
%3  نم رثكأ )1,٠ ±٠,1 : زورتسكيدلاو زوتكرفلا نم لصاح( بلقتسملا ركسلا ةبسن -
،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع  نزولا نم %٠٥  نم رثكأ سيل نكل
.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم%٤,٠ رثكألا ىلع يلاصإلا دامر -

: هيف نوكت  يذلا  بلقتسملا  لئاسلا ركسلل  صصخملا "ضيبأ" فصولا
،%1,٠زواجتت ال دامرلا ةبسن -
.ASMUCI ةدحو٥2 زواجتي ال لولحملا يف نيولتلا -

،يئاملا ليلحتلاب ايئزج بلقتسملا زوركسلل ،رولبم نوكي نأ نكمم ،يئام لولحم
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو
،نزولا نم %26 نع لقت نأ بجي ال ةفاجلا ةداملا -
نأ بجيو )1,٠ ±٠,1  : زورتسكيدلل ةبسنلاب زوتكرفلا لصاح( بلقتسملا ركسلا ةميق -
،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع  نزولا نم%٠٥ نم رثكأ نوكي
.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم%٤,٠رثكألا ىلع يلاصإلا دامرلا -
: هيف نوكت يذلا  بلقتسملا ركسلا بارشل صصخم "ضيبأ" فصولا
،%1,٠زواجتت ال دامرلا ةبسن -
.ASMUCI  ةدحو٥2 زواجتي ال لولحملا يف نيولتلا -

)عبات( قحلملا

ةلتك/ةلتك : ك/ك)١(
)٢(ASMUCI:ركسلا ليلحت جهانم ديحوتل ةيلودلا ةنجللا.

.ءاشنلا هل فيضأ يذلا بطرملا ركسلا وأ قوحسملا ركسلا وأ ،عطق وأ بلاق  لكش ىلع ضيبألا ركسلا ىلع قبطي ال)*(

يف خّرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماــــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

٤ يف خّرؤملا٤6٤-٥٠ مـــقر يذـــيـــفنتلا  موــــسرملا  ىـــــضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةــنس رـــبمسيد6 قـــفاوملا62٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
82 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم

٥2 يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمفون12قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

32 يف خّرؤـــملا٤12-21 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
يذــــــلا21٠2 ةــنس وـــيام٥1 قـــــفاوــــملا33٤1 ماــــع ةــــيناثلا  ىداــــمج
يف ةــــيئاذغلا تاــــفاـــــضملا لاــــــمعتسا تاــــيفيكو طورــــــــش ددحي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوــــــملا

١٤٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ3يف خّرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــــق
يـــنقتلا ماظنلا نمضتي ،0٢0٢ ةـــنس وـــينوي٥٢ قفاوملا
دالـــــــمرـــــــملاو مالــــــــــهلاو ىــــــــبرـــــــــملا صــــــــــئاـــــــــصخب قــــــــــــــــلعتملا

.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةلثامملا تاجوتنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا  ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

لّوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتلا ةيئاذغلا داوملا اهيف تلدبتسا يتلا تاجوتنملا –
.تايلحمب ،ايئزج وأ ايلك ،ولحلا قوذلا حنمت

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي:٤ ةداملا

ةدـــمجم وأ ةــــجزاط امإ ةـــفورعملا رــــضخلاو هــــكاوفلا : ةهكاف –
وأ ىرــــــــخأ ةـــــقيرطب ةـــجلاعم وأ ةزـــــكرم وأ ةـــــففجم وأ ةـــــبلعم وأ

ةدــيج ةــلاح يف ،ةـــميلس  هــــكاوفلا هذـــه نوـــكت نأ بــــجيو .ةــــظوفحم
ملو روهدت يأ نم ةيلاخو ةمئالم جوضن نم ةجردبو ةفيظنو
بيذشتلاب تعزن يتلا الإ  اهئازجأ نم ءزج يأ نم اهديرجت متي
عدجلاو تاوسنلقلاو تامدكلا و عقبلا ةلازإل ةجلاعم يأو زرفلاو
،ال وأ ةرشقم نوكت نأ نكمي يتلا و )روذبلا( ةاونلاو

نم لكألل ةحلاصلا ءازجألاو مطامطلا ،هكاوفلل ةلثامم ربتعت
عرـــــــقلاو راـــيخلاو ةوــــلحلا ســـــــطاطبلاو رزــــجلاو دــــنوارلا ناــــقيس
تاتابن نم لكألل ةحلاصلا روذجلاو رمحألا خيطبلاو خيطبلاو
 .ةجزاط وأ ةظوفحم ةلاح يف ،ليبجنزلا

ةـــــــطاحملا زوـــــــــللا وأ ةـــــفاــجلا ةـــــهكافلا: ةرشق تاذ ةهكاف –
فالغب ةاطغم ةداع نوكت يتلاو  ةبلص ةفلغأ وأ ةيبشخ ةرشقب
،ينجلا ءانثأ هعزن متي يتلاو يفيل وأ يمحل وأ كيمس  يــجراخ
،زوجلاو قتسفلاو زوللاو دــنهلا زوـــجو قدــنبلاو ءاـــنتسكلا لـــثم
...خلا

نمو ةلماكلا ةهكافلا نم لكألل حلاصلا ءزجلا: ةهكافلا بل –
ّعطقي نأ نكميو  ،روذبلا ةعوزنم وأ ةرشقم نوكت نأ نكمملا

ىلإ لوحي نأ نود قحسي وأ عطق ىلإ لكألل حلاصلا ءزجلا اذه
.ةديصع

،ةلماكلا ةهكافلا نم لكألل حلاصلا ءزجلا: ةهكافلا ةديصع –
ةديصع ىلإ لوحمو ،ءاضتقالا دنع ،روذبلا ةعوزنم وأ ةرشقم
.ةلثامم ىرخأ ةيلمع وأ ةلبرغلا قيرط نع

هكاوفلل يئاملا صلختسملا: هكاوفلل يئام صلختسم –
يف نابوذلل ةلباقلا ةيئاذغلا تانوكملا عيمج ىلع يوتحي يذلا
يتلا تاـــنوكملا راــــبتعالا نيــــعب ذـــــخألا عــــم ةــــينعملا هـــــكاوفلل ءاـــــملا

 .عنصلل ةنسحلا قرطلا بسح اهنادقف  بنجت نكمي ال

ةميلسو  لكألل ةحلاص روهزلا تالــتب: روهزلا تالتب –
عنصل ةـــــففجمو ةــــصلقمو ةــــفظنمو رـــــييغت يأ نـــــم ةـــــيلاخو
.ةركسم تالتب

تاصلختسم:روهزلا تالتب نم ةيئام تاصلختسم –
تانوكملا عــيمج ىلـــع يوـــتحت يتلا روـــهزلا  تالــــتب نـــم ةـــيئام
ذخألا عم ةلمعتسملا روهزلا تالتب نم ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا

بسح اـــهنادقف  بـــنجت نـــكمي ال يــتلا تاـــنوكملا رابـــتعالا نيعب
.عنصلل ةنسحلا قرطلا

ةعوزنم ةفظنملا تايضمحلا روشق : تايضمحلا روشق –
.يلخادلا فالغلا ةعوزنم ريغ وأ

٥ يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةــنس رـــبمفون9 قـــفاوملا٥3٤1 ماـــع مرحـــم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يف خّرؤملا1٤2-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

12 يف خّرؤملا27-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس رياربف11 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر
ضارمألا نم ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ
،اهريس و اهميظنت و اهماهم ديدحتو ،اهتحفاكمو ةلقنتملا ريغ

يف خّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــــسرــــملا نـــــــم82 ةداــــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقــــيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يف خّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا

فدــهي ،هالــعأ روـــكذملاو مّمتملاو لّدعـــملا ،٥٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد6
مالـــــــهلاو ىـــــبرملل ةــــــينقتلا صـــــئاـــصخلا دــــــــيدحت ىلإ رارــــــــــقلا اذــــــــــه
.يرشبلا كالهتسالل  ةهجوملا ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو

: ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:٢ ةداملا

،ىبرملا–

،عيفرلا ىبرملا –

،مالهلا–

،عيفرلا مالهلا–

،تايضمحلا دالمرم–

،تايضمحلا ريغ ىرخأ هكاوف نم اساسأ دعم دالمرم –

،ةيمالهلا دالمرملا –

.ةلثامملا تاجوتنملا –

: رارقلا اذه ماكحأ قيبطت لاجم نم ىنثتست:3 ةداملا

ةــــهجوملا كلت لــــثم قـــحال لـــيوحتل ةــــهجوملا تاـــــجوتنملا –
،تيوكسبلا وأ تايولحلا وأ ةعيفر ةيزبخم تاجوتنم عينصتل

وأ ةــيمحلا ضارـــغأل حــضاو لـــكشب ةـــهجوملا تاـــجوتنملا –
 ،ةيمحلا تاجوتنم

نوـــــكي نأ وأ ضـــفخنم رــــكـــــسلا ةـــبــــسن تاذ تاــــجوتنملا –
،ادج ليلق اهيف ركسلا ىوتحم
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اهيلع صوصنملا تاــــــــبلطتملل بيـجتست نأ بجيو كلــهتسملا
تاــفاضملاب ةـــقلعتملا كلت اــــميسال ،هب لومعملا ميظنتلا يف

ءايشألاو  ةيجولويبوركيملا صئاصخلاو تاثولملاو ةيئاذغلا
ةفاظنلاو ةفاظنلاو  ةيئاذغلا  داوملا  ةسمالمل  ةهجوملا  مزاوللاو
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا

صوـــــــصنملا ةـــيمازلإلا تاـــــنايبلا ىلــــع ةداـــيز :١١ ةداملا
،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
: رارقلا اذه عوضوم  تاجوتنملا مسو نمضتي نأ بجي

اذهب لوألا قحلملا يف ةددــحملا جوــتنملا عــيب ةـــيمست )1
ةـــــلمعتسملا هــــكاوفلا وأ ةــــهكافلا ىلإ ةراــــشإلاب مـــمتتو رارــــقلا

.ةلمعتسملا ةيلوألا داوملا نزول يلزانتلا بيترتلا بسح

وأ هكاوف ثالث نم ةرضحملا تاجوتنملل ةبسنلاب ،هنأ الإ
: نايبلاب ةلمعتسملا هكاوفلا ىلإ ةراشإلا لادبتسا نكمي ،رثكأ
.ةلمعتسملا هكاوفلا ددع نايبب وأ لثامم نايبب وأ ”هكاوف ةدع“

مارغ س ـب رضح“ نايبب ةلمعتسملا ةهكافلا ةيمكل ةراشإلا )2
جوـــتنملا نــــم ةــــيوئملا ةــــبسنلاب وأ مارــــغ٠٠1 لــــكل هـــكاوفلا نـــم
لـــــــمعتسملا ءاـــــملا نزو مـــــصخ دـــــــعــــب ،ءاــــضتقالا دــــنــــع ،”يــــــــئاهنلا
،ةيئاملا تاصلختسملا ريضحتل

ةيلامجإلا ةيمكلا ”نايبب ركسلل ةيلامجإلا ةيمكلل ةراشإلا )3
جوتنملا نم ةيوئملا ةبسنلاب وأ مارغ٠٠1 لكل مارغ س :ركسلل
جوــتنملل راـــسكنالا ةميق هيلإ راشملا مـــقرلا لثـــميو ”يــئاهنلا
وأ ةداــــيز لـــبقت عـــم ةــيوئم ةـــجرد٠2 دــــــنع ةددــــحملاو يـــئاهنلا

.راسكنا تاجرد3 ناصقن

3و2 نيــــتطقنلا يف ةروــــــكذملا تاــــنايبلا رـــــهظت نأ بـــجي
عيبلا ةيمست عم يسيئرلا يرصبلا لاـجملا ســـفن يف ،هالــــعأ
.حوضوب ةءورقمو ةيئرم ةقيرطب

اوـــلثتمي نأ نييـــنعملا نيـــلخدتملا ىلـــع بــــجي:٢١ ةداملا
هرـشـن خيراـت نـم ءادـتـبا )1( ةنس لــجأ يـف رارــقلا اذـــه ماـــكحأل

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3١ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٥2 قـــــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ3 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس وينوي

ابلاغ يذلا ةهكافلا بل : تاــــــيضــــمحلل يلــــخاد فالـــــــغ –
.روذبلاو ريصعلا يوتحت عابرأو ءازجأ ىلإ امسقنم نوكي ام

نــــــــم ةــــميركو ءاــــنتسكلا ةــــميرـــــــك: ةلثامملا تاجوتنملا –
ةرـــكسم تالـــتبو قوــــقربلا ةـــميركو ةرـــشقلا تاذ ىرـــخأ ةــــهكاف
.هكاوفلا  بيبزو ةركسملا هكاوفلا ركسمو

مالهلاو ىبرملا تازــيممو عـــيبلا تاــــيمست ددــــحت:٥ ةداملا
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو

يف ناــبوذلل ةـــلباقلا ةـــفاجلا ةداـــملا ةــــيمك ددــــحت:٦ ةداملا
: يتأي امك ،ةيتآلا تاجوتنملا

دالمرملاو عيفرلا مالهلاو مالهلاو عيفرلا ىبرملاو ىبرملا –
،لقألا ىلع %٥٥ ،ةيمالهلا دالمرملاو

،تايضمحلا ريغ ىرخأ هكاوف نم اساسأ رضحملا دالمرملا –
،لقألا ىلع ٥6%

،ءانتسكلا ةميرك ريـــــغ ةرـــــــــشقلا تاذ هكاوــــفلا ةمــــيرــــك –
،لقألا ىلع ٥7%

ةركسملا تالتبلاو قوقربلا ةميركو ءانتسكلا ةميرك–
.لقألا ىلع %٠6 ،هكاوفلا  سبدو ةركسملا هكاوفلا ركسمو

صخرملا ولحلا قوذلا يطعت  يتلا ةيئاذغلا داوملا:٧ ةداملا
تاجوتنملاو دالمرملاو  مالهلاو ىبرــــملا ريـــضـــــحتل  اهلاــــمــــــعتسا
: يه ةلثامملا

،يرشبلا كالهتسالل هجوملا ركسلا *

،هكاوفلا نم صلختسملا ركسلا  *

،زوتكرفلا بارش *

 .ينبلا ركسلا *

ةديصعو هكاوفلا بلو هكاوفلا عضخت نأ نكــــمي:٨ ةداملا
تاــــجلاعملل ةــــهكافلا نم ةـــــيئاملا تاــــصلختسملاو هــــــكاوفلا
: ةيتآلا

،ةدوربلاب وأ ةرارحلاب ةجلاعملا–

،ديمجتلاب فيفجتلا–

.اينقت نكمملا ردقلاب زيكرتلا–

ةعانصل نيهجوملا قوقربلاو شمشملا عضخي نأ نكمي
.ديمجتلاب فيفجتلا ريغ فيفجتلاب تاجلاعملل ىبرملا

.حلمملا ءاملا يف تايضمحلا روشق ظفحت نأ نكمي

                                                                                                                                   .بارش يف ظفحي وأ ليبجنزلا ففجي نأ نكمي

يناثلا قحلملا يف ةددحملا تانوكملا ةفاضإ نكمي :٩ ةداملا
.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا  تاجوتنملل رارقلا اذهب

دالـــــــــــمرــــملاو مالــــــــــهلاو ىـــــــبرــــــــملا لـــــــــكشيّ الأ بــــــــــجي:0١ ةداملا
ةحص ىلع رطخ يأ ،رارقلا اذه عوضوم ،ةلثامملا تاجوتنملاو

ةراجتلا رــيزو

قيزر لامك

 ةعانصلا رــيزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

ناكسلاو ةحصلا رــيزو
 تايفشتسملا حالصإو

 ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيمنتلاو ةحالفلا رـــيزو
 ةيفيرلا

ينادمح ديمحلا دبع
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لوألا قحلملا

ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو مالهلاو ىبرملا تازيممو عيبلا تايمست

.دالمرملاو مالهلاو ىبرملا صئاصخو عيبلا تايمست :١ لودجلا

عيبلا تايمست

* ىبرملا

* عيفرلا ىبرملا

ريغ وأ ةزكرم ةديصع وأ/و بل وأ ءازجأ وأ ةلماك هكاوف ةدع وأ ةدحاو ةهكاف نم رضحم جوتنم
نودب وأ عم ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوــم عــم ةــجوزمم هـــكاوفلا نــم عاوـــنأ ةدـــع وأ ةـــهكافل ةزـــكرم
 .مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ءاملا ةفاضإ
.حئارش ىلإ وأ/و طئارش ىلإ ةعطقم ةلماك ةهكاف نم تايضمحلا ىبرم جاتنإ نكمي هّنأ الإ
لقأ يئاهنلا جوتنملل ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ربعملا لمعتسملا ةهكافلا نوكم  ةيمك نوكت ّالأ بجي
: ةيتآلا هكاوفلا ءانثتساب ،ةماع ةفصب %٥3 نم
ةرمثو باسيبلاو رمحألا شمشكلاو ناتوبمارلاو لجرفسلاو وجناملاو شمشكلل ةبسنلاب ٥2% -
،قبنلاو مروكلاو درولا
،يربلا توتلا و ةكئاشلا ةطشقلل ةبسنلاب ٠2%  -
،وجاكلا حافتل ةبسنلاب 61% -
،يتوباسلاو ياكاكلا رامثو ةفاوجلاو كاديبموسلاو زوملل ةبسنلاب ٥1% -
،ليبجنزلل ةبسنلاب ٥1% -11% -
،نايرودلل ةبسنلاب ٠1% -
.ةيلاع ةضومحو يوق قوذ تاذ ىرخأ هكاوفو يدنهلا رمتلاو ةفطاعلا هكاوفل ةبسنلاب 6% -

نينوكمك زكرملا بنعلا ريصعو بنعلا ريصع ةفاضإ دنع هنإف ،اكسوربال بنع ىبرم ةلاح يف
.رارقلا اذه يف ةددحملا ةهكافلا  ةبسن نم  اًءزج امهرابتعا نكمي ،نييرايتخا

ةزكرم ريغ وأ ةزكرم ةديصع وأ/و بل وأ ءازجأ وأ ةلماك هكاوف ةدع وأ ةدحاو ةهكاف نم رضحم جوتنم
ىلإ ءاملا ةفاضإ نودب وأ عم ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم عم ةجوزمم هكاوفلا نم عاونأ ةدع وأ ةهكافل
 .مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ
.حئارش ىلإ وأ/و طئارش ىلإ ةعطقم ةلماك ةهكاف نم تايضمحلل عيفرلا ىبرملا جاتنإ نكمي هنأ الإ
لقأ يئاهنلا جوتنملل ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ربعملا لمعتسملا ةهكافلا نّوكم ةيمك نوكت ّالأ بجي
: ةيتآلا هكاوفلا ءانثتساب ةماع ةفصب %٥٤ نم
ةرمثو باسيبلاو رمحألا شمشكلاو ناتوبمارلاو لجرفسلاو وجناملاو شمشكلل ةبسنلاب ٥3% -
،نودورونيسلاو قبنلا هكاوفو مروكلاو درولا
،يربلا توتلاو ةكئاشلا ةطشقلل ةبسنلاب ٠3% -
،يتوباسلاو ياكاكلا رامث ،ةفاوجلاو كاديبموسلاو زوملاو ليبجنزلل  ةبسنلاب ٥2% -
،وجاكلا حافتل ةبسنلاب 32% -
،نايرودلل ةبسنلاب ٠2% -
،يدنهلا رمتلل ةبسنلاب ٠1% -
.ةيلاع ةضومحو يوق قوذ تاذ ىرخأ هكاوفو ةفطاعلا ةهكافل ةبسنلاب 8% -

رمحألا خيطبلاو خيطبلاو ةقصتلم ةاون وذ قوقربلاو صاجإلاو حافتلا : ةيتآلا هكاوفلا جزم نكمي ال
.عيفرلا ىبرملا ةعانصل ىرخأ هكاوف عم  مطامطلاو رايخلاو نيطقيلاو بنعلاو

تازيمملا
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)عبات(١ لودجلا /لوألا قحلملا

عيبلا تايمست

* مالهلا

* عيفرلا مالهلا

عم ةجوزمم هكاوف ةدع وأ ةدحاو ةهكافل ةيئاملا تاصلختسملا  نم وأ/و ريصع نم رضحم جوتنم
هبش يماله ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ءاملا ةفاضإ نودب وأ عم ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم

.بلص
نم %٥3 نم لقأ مالهلا ةعانصل لمعتسملا يئاملا صلختسملا وأ/و ريصعلا ةيمك نوكت ّالأ بجي
: ةيتآلا هكاوفلا ءانثتساب ،ةماع ةفصب يئاهنلا جوتنملا
ةرمثو باسيبلاو رمحألا شمشكلاو ناتوبمارلاو لجرفسلاو وجناملاو شمشكلل ةبسنلاب ٥2% -
،قبنلا هكاوفو مروكلاو درولا
،يربلا توتلاو ةكئاشلا ةطشقلل ةبسنلاب ٠2% -
،وجاكلا حافتل ةبسنلاب 61% -
،يتوباسلاو ياكاكلا رامثو ةفاوجلاو كاديبموسلاو زوملل ةبسنلاب ٥1% -
،ليبجنزلل ةبسنلاب ٥1% -11% -
،نايرودلل ةبسنلاب ٠1% -
.ةيلاع ةضومحو يوق قوذ تاذ ىرخأ هكاوفو يدنهلا رمتلاو ةفطاعلا هكاوفل ةبسنلاب 6% -

تاصلختسملا ريضحت يف مدختسملا ءاملا نزو مصخ دعب مالهلا ةعانصل ةلمعتسملا تايمكلا هذه بسحت
.ةيئاملا

عم ةجوزمم هكاوف ةدع وأ ةدحاو ةهكافل ةيئاملا تاصلختسملا  نم وأ/و ريصع نم رضحم جوتنم
هبش يماله ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ءاملا ةفاضإ نودب وأ عم ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم

.بلص
%٤٥ نم لقأ عيفرلا مالهلا ةعانصل لمعتسملا يئاملا صلختسملا وأ/و ريصعلا ةيمك نوكتّ الأ بجي
: ةيتآلا هكاوفلا ءانثتساب ،ةماع ةفصب يئاهنلا جوتنملا نم
درولا ةرمثو باسيبلاو رمحألا شمشكلاو ناتوبمارلاو لجرفسلاو وجناملاو شمشكلل ةبسنلاب ٥3% -
،ءاريبغلا رامثو نودورونيسلاو قبنلا هكاوفو مروكلاو
،يربلا توتلاو ةكئاشلا ةطشقلل ةبسنلاب ٠3% -
،يتوباسلاو ياكاكلا رامثو ةفاوجلاو كاديبموسلاو زوملاو ليبجنزلل  ةبسنلاب ٥2% -
،وجاكلاو وجاكلا حافتل ةبسنلاب 32% -
،نايرودلل ةبسنلاب ٠2% -
،يدنهلا رمتلل ةبسنلاب ٠1% -
.ةيلاع ةضومحو يوق قوذ تاذ ىرخأ هكاوف و ةفطاعلا ةهكافل ةبسنلاب 8% -

ريضحت يف مدختسملا ءاملا نزو مصخ دعب عيفرلا مالهلا ةعانصل ةلمعتسملا تايمكلا هذه بسحت
.ةيئاملا تاصلختسملا

خــــيطبلاو خـــيطبلاو ةــــقصتلملا ةاونلا وذ قوـقربلاو صاـجإلاو حافتلا : ةيتآلا هـــكاوفلا جزـــم نــــكمي ال
.عيفرلا مالهلا ةعانصل ىرخأ هكاوف عم مطامطلاو رايخلاو نيطقيلاو بنعلاو رمحألا

تازيمملا
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)عبات(١ لودجلا /لوألا قحلملا

عيبلا تايمست

 دالمرم
دالمرم وأ
تايضمحلا

”س“  دالمرم

ريغ ةهكاف :”س“
 تايضمحلا

ةيماله دالمرم

نأ نكميو .مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ رثكأ وأ ةدحاو ةيضمح ةهكاف نم رضحم جوتنم
ايئزج وأ ايلك ةرشقم هكاوف نم عطق وأ ةلماك هكاوف : ةيتآلا تانوكملا نم رثكأ وأ نوكم نم رضحي
ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم عم ةجوزمم ةرشقو ةيئام تاصلختسمو ريصع وأ ةديصعو بلو
.ءاملا ةفاضإ نودب وأ  عم

جوتنملا نم غ٠٠1 ةعانصل لمعتسملا ،تايضمحلا نم هيلع لصحملا نوكملا ةيمك نوكت نأ بجي
: يئاهنلا

.تايضمحلل يلخادلا فالغلا نم ةيتآ لقألا ىلع اهنم %٥,7 ثيح ٠2% -

قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم ةفاضإ عم ةسورهم وأ عطق وأ ةلماك ةهكافلا يهط نم رضحم جوتنم
.كيمس وأ لئاس هبش ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ،ولحلا

ادعام ،ةماع ةفصب يئاهنلا جوتنملا نم %٠3 نع لمعتسملا ةهكافلا نوكم ةيمك لقت ّالأ بجي -
 .%11 وهف ليبجنزلا

نأ نكمي هنأ الإ نابوذلل ةلباقلا ريغ ةــفاجلا داوــملا عــيمج هــنم لـــيزأ يذـــلا تاـــيضمحلا دالـــمرم وـــه
.ةرشقلا نم ةمعان حئارش نم ةليلق ةيمك ىلع ال وأ يوتحي

: يئاهنلا جوتنملا نم غ٠٠1 ةعانصل لمعتسملا ةهكافلا نوكم ةيمك نوكت نأ بجي
.تايضمحلل يلخادلا فالغلا نم  ةيتآ  لقألا ىلع اهنم  %٥,7 ثيح ٠2% -

تازيمملا

 .دالمرمللو مالهللو ىبرملل ةلثامملا تاجوتنملا تازيممو عيبلا تايمست :٢ لودجلا

عيبلا تايمست

ةميرك
*ءانتسكلا

”س“ ةميرك

تاذ ةهكاف  ”س“
 ةرشقلا

قوقربلا ةميرك

ءانتسكلا ةديصعو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داومو ءاملا نم طيلخ نم هيلع لصحم جوتنم
)avitas aenatsaC( مئالم  ماوق  ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ  ةرشقلا تاذ هكاوفلا نم اهريغ وأ.
،يئاهنلا جوتنملا نم %83 يواست وأ ربكأ ةلمعتسملا ءانتسكلا ةديصع ةيمك نوكت نأ بجي -
جوتنملا نم %83 يواست وأ ربكأ ةلمعتسملا ةرشقلا تاذ هكاوفلا ةديصع ةيمك نوكت نأ بجي -
.يئاهنلا

ىلإ قوقربلا ةديصعو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم نم طيلخ يهط نم هيلع لصحم جوتنم
.مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ

%٠٤ لقألا ىلع يواست ةلمعتسملا ،%32 ىوصقلا ةبوطرلا تاذ ،قوقربلا ةيمك نوكت  نأ  بجي -
.يئاهنلا جوتنملا يف

تازيمملا

بسنلا عم مئالتي امب ةفلتخملا هكاوفلا عاونأل هالعأ ةددحملا ايندلا تايمكلا ضيفخت بــجي ،هـــكاوفلا نـــم جيزم ةــــــلاح يف*
.ةلمعتسملا ةيوئملا
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)عبات(٢ لودجلا /لوألا قحلملا

عيبلا تايمست

ةركسم تالتب

هكاوفلا ركسم
  ةركسملا

هكاوفلا  بيبز

وأ/و روهزلا تالتبو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم نم طيلخ يهط نم هيلع لصحم جوتنم
ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ جسفنبلاو درولاو نيمسايلا لثم روهزلا تالتبل يئاملا صلختسملا

.مئالم
%٥,٠ يواست وأ ربكأ ةلمعتسملا تالتبلل يئاملا صلختسملا وأ/و تالتبلا ةيمك نوكت نأ بجي -
.يئاهنلا جوتنملا نم

ةياغ ىلإ ةركسم هكاوفو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم نم طيلخ يهط نم هيلع لصحم جوتنم
.مئالم ماوق ىلع لوصحلا
.يئاهنلا جوتنملا نم %٥٤ يواست وأ ربكأ  ةلمعتسملا  ةركسملا هكاوفلا ةيمك نوكت نأ بجي -

بنعلا ريصع وأ بنعلاو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم  نم  طيلخ يهط نم هيلع لصحم جوتنم
.مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ركسملا بنعلا ريغ هكاوف رئاصع وأ هكاوف ال وأ هيلإ ةفاضملا

جوتنملا نم %٥٤ يواست وأ ربكأ ةلمعتسملا هكاوفلا رئاصع وأ ةهكافلا ةيمك نوكت نأ بجي -
.بنعلا ريصع وأ بنعلا نم لقألا ىلع اهنم %٥2 ثيح يئاهنلا

تازيمملا

ةيوئملا بسنلا عم مئالتي امب ةفلتخملا هكاوفلا عاونأل هالعأ ةددحملا ايندلا تايمكلا ضيفخت بجي ،هكاوفلا نم جيزم ةلاح يف*
.ةلمعتسملا

يناثلا قحلملا

ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو مالهلاو ىبرملا يف اهتفاضإ نكمي يتلا تانوكملا ةمئاق

تانوكملا

لسعلا

هكاوفلا ريصع

تايضمحلا ريصع

ءارمحلا هكاوفلا ريصع

رمحألا ردنمشلا ريصع

.ركسلل يئزج وأ يلك ليدبك تاجوتنملا عيمج يف

.ىبرملا يف طقف

: ىرخأ هكاوف نم اهيلع لصحتملا تاجوتنملا يف
.عيفرلا مالهلاو مالهلاو عيفرلا ىبرملاو ىبرملا يف طقف

ةلوارفلاو نودورونيسلا نم عونصملا عيفرلا ىبرملاو ىبرملا يف طقف
باسيبلاو دنوارلاو قوقربلاو رمحألا شمشكلاو بلعثلا بنعو توتلاو
.درولا ةرمثو

بلعثلا بنعو توتلاو ةلوارفلا نم عونصملا مالهلا و ىبرملا يف الإ
.قوقربلاو رمحألا شمشكلاو

جوتنملا
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)عبات( يناثلا قحلملا

تانوكملا

تايضمحلل ةيساسأ تويز

رصانعك لكألل ةحلاص ةيتابن ةينهد داومو تويز
ةوغرلل ةداضم

لئاسلا نيتكبلا

تايضمحلا روشق

موميسيتارودوأ موينغراليب قاروأ
)mumissitarodo muinograleP(

 لباوت ،ةيرطع باشعأ ،ةرـشقلا تاذ هـكاوف ،هـكاوف

نـــم ةـصلـــخـــتسملا ةـــيـــعـــيـــبـــطــــلا تارــــطــــعملا
رطعملا ،جوتنملا يف ةـحضوم يه اـمك هكاوفلا
الينافلاو نيلينافلاو ةـــفرقلاو عاـنعنلل يعيبطلا

.الينافلا  تاصلختسمو

.ةيمالهلا  دالمرملاو دالمرملا  يف  طقف

.تاجوتنملا لك يف

.تاجوتنملا لك يف

عيفرلا مالهلاو مالهلاو عيفرلا ىبرملاو ىبرملا يف

لوصحلا متي ام دنع  عيفرلا مالهلاو مالهلاو عيفرلا ىبرملاو ىبرملا يف
.لجرفسلا نم هيلع

.تاجوتنملا لك يف

.تاجوتنملا لك يف

جوتنملا

92 يف خّرؤملا60-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا لمعلاو

قفاوملا8341 ماع مّرحم8 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
يرازولا بتكملا ةليكشت دّدحي يذلا6102 ةنس ربوتكأ01
ةـــئيـــهـــتـــلا ةرازو ىوــــتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادــــلا نــــمألل
،لّدعملا ،هريسو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

: يتأي ام رّرقي

ماع مّرحم8 يف خّرؤملا رارقلا ناونع لّدعي: ىلوألا ةداملا
رّرحُيو ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا8341
: يتأي امك

ربوتكأ01 قفاوملا8341 ماع مّرحم8 يف خّرؤم رارق“
يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ةليكشت دّدحي ،6102 ةنس

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا
.”هريسو يلئاعلا لمعلاو

ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا“ ةرابع لدبتست :2 ةداملا
رارقلا نم4و ىلوألا نيتداملا ماكحأ يف ”ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

01 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر42 يفخّرؤم رارق
8 يفخّرؤــــــملا رارــــــقلا لّدـــــعي ،0202 ةــــنس رـــــبمسيد
يذلا6102 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا8341 ماع مّرحم
يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ةليكشت دّدحي
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا

.هريسو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

81 يف خّرؤملا014-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9141 ماع نابعش

ةـسسؤملا يف يلخادـــــــــــلا نـــــــــــمألل ةـــــــــــيرازو بتاــــــــــــكــــــــــــم ءاشنإ
،هنم6 ةداملا اميس ال ،اهميظنتو اـهتاصاصتخاو

92 يف خّرؤملا50-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر

لــــــــمعلاو ةـــــيديلقتلا ةــــــعانصلاو ةــــــحايسلا رــــــيزو تاـــــيحالص
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا
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............... ،ءامسأ ساسكأ ةدّيسلاو ةبقع شيرعم دّيسلا–
،.............. )رييغت نودب( ...........

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

03 قــــفاوملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج51 يفخّرؤـــم رارـــق
يذ92 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمسيد
9102 ةــــــنس تـــشغ لّوأ قــــفاوملا0441 ماـــــع ةدـــعقلا

ةــلاــكوـــلا ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتملاو
.ليغشتلل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم رارق بجومب
ةدعقلا يذ92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمـسـيد03
نـيـيـعت نمضتملاو9102 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا0441 ماع
: يتأي امك ،ليـغـشـتـلل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا ةرادإ سـلـجـم ءاـضـعأ

)ىتح رييغت نودب( ..................................................... – “
ةرــــــــــيغصلا تاـــــعانصلاو تاــــــسسؤملاب فّلــــــــــــكملا رــــــــــــيزوـــــلا

،ةــــــطسوتملاو

رــــــيزولا لــــــثمم ،ةورــــقوب مالــــسإلا روــــن بــــيجن دّيـــــسلا–
،طيطختلاب فّلكملا

ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلا لثمم ،ةنماثع لامج دّيسلا–
،ةيمومعلا

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

6102 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا8341 ماع مّرحم8 يف خّرؤملا
ةــــــــيديلقتلا ةــــــعانصلاو ةـــــحايسلا “ ةراــــبعب ،هالــــعأ روــــكذملاو
.”يلئاعلا لمعلاو

ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

01 قفاوملا2441 ماــع يــناثلا عـــيبر42 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.0202 ةنس ربمسيد

وديمح دمحـم

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

41 قــــفاوملا2441 ماــــع يـــناثلا عـــيبر82 يفخّرؤــــم رارــــق
8 يفخّرؤــــــــملا رارـــــقلا لّدــــعي ،0202 ةــــنس رـــــبمسيد
9102 ةـــــنس وـــــيام31 قــــفاوملا0441 ماــــــع ناــــــضمر
ةـــيـــعاــــطــــقــــلا ةــــنــــجــــّلــــلا ءاضعأ نييــــعــــت نــــمضتملاو
لـيــغشتــلاو لــمــعــلا ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل

.يعامتجالا نامضلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم رارق بجومب
ناـــضمر8 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدــــعي ،0202 ةنس رــــبمسيد41
نييـــــعت نــــمضتملاو9102 ةـــنس وــــيام31 قـــــفاوملا0441 ماــــع
لمعلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ

: يتأي امك ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

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

،.............. )رييغت نودب( .......... ،ةيروح شابرب ةدّيسلا–

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


