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ة�ّي���مسّرلاةد����ير�ا �مو��سر�ااذ�����ه ر����شني :٣ ةدا~ا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئاز�ا ةّيروهمجلل

قفاو�ا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨٢ � رئاز�اب رّرح
.٩١٠٢ ةنس سرام٥

ىيحيوأ دمحأ
����������������������������������������������������������������

قحل~ا
ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لود�ا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لود�ا
)ريناندلا فالآب(

ةاغل~ا غلاب~ا

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطاي�����ت�������حا -
ةعّقوتم

عومج~ا

ةصخر
جمانربلا

دامتعا
عفدلا

4.798.000

4.798.000

2.617.000

2.617.000

ةصصخ~ا غلاب~ا

عاطقلا

ةجتن�ا تامد�ا معد -

عومج~ا

ةصخر
جمانربلا

دامتعا
عفدلا

4.798.000

4.798.000

2.617.000

2.617.000

ةيناثلا ىدامج٨٢ } خّرؤم٩٨-٩١ مقر يذيفنتموسرم
دد��������حي ،٩١٠٢ ة�������نس سرا������م٥ق�������فاو����~ا٠٤٤١ ما��������ع
ة�������يرا��جتلا تال������ما���ع~ا تال��������جس ظ������فح تا������ي�فيك
لجسلل ينطولا زكر~ا |إ اهلاسرإو ةينورتكلإلا
.يراجتلا

���������������������������������������������������������������� 

،لوألا ريزولا ّنإ

د������يربلا ةر�����يزو �����بكر������تش�ا ر��������يرقتلا ������Âع ءا������نب–
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاو�او
،ةراجتلا ريزوو

٣٤١و٤–٩٩ نا���تدا�ا ا���ميسال ،رو����تسدلا ����Âع ءا�����نبو –
،هنم )٢ ةرقفلا(

نابعش٤٢ � خّرؤ�ا٥٠–٨١ مقر نوناقلا ىضتق�و –
ةراجتلاب قلعت�او٨١٠٢ ةنس ويام٠١ قفاو�ا٩٣٤١ ماع
،هنم٥٢ ةدا�ا اميس ال ،ةينورتكلإلا

خّرؤ�ا٢٤٢–٧١ مقر يسائرلا موسر�ا ىضتق�و –
٧١٠٢ ةنس تشغ٥١قفاو�ا٨٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣٢ �

،لوألا ريزولا �يعت نمضت�او

خّرؤ�ا٣٤٢–٧١ مقر يسائرلا موسر�ا ىضتق�و –
٧١٠٢ ةنس تشغ٧١قفاو�ا٨٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥٢ �

،لّدع�ا ،ةموك�ا ءاضعأ �يعت نمضت�او

� خّرؤ�ا٨٦–٢٩ مقر يذيفنتلا موسر�ا ىضتق�و –
نمضت�او٢٩٩١ ةنس رياربف٨١ قفاو�ا٢١٤١ ماع نابعش٤١
،هميظنتويراجتلا لجسلل ينطولا زكرملل يساسألا نوناقلا
،مّمت�او لّدع�ا

خّرؤ�ا٨٦٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسر�ا ىضتق�و –
٥٠٠٢ ة���نس ر����بمسيد٠١ ق����فاو�ا٦٢٤١ ما���ع ةد����عقلا يذ٨ �

لصوو ليوحتلا دنسو ةروتافلا رير� طورش ددحي يذلا
،كلذ تايفيكو ةيلامجإلا ةروتافلاو ميلستلا

� خّرؤ�ا٦٦–٦١ مقر يذيفنتلا موسر�ا ىضتق�و –
يذلا٦١٠٢ ةنس رياربف٦١ قفاو�ا٧٣٤١ ماع �وألا ىدامج٧
تائف اذ�كو ةرو�تافلا ما�قم مو�قت ي�تلا ة��قيثولا جذو��من دد��حي
،اهب لماعتلاب �مزل�ا �يداصتقالا ناوعألا

خّرؤ�ا٢٤١–٦١ مقر يذيفنتلا موسر�ا ىضتق�و –
ددحي يذلا٦١٠٢ ةنس ويام٥ قفاو�ا٧٣٤١ ماع بجر٧٢ �

،اينورتكلإ ةعّقو�ا ةقيثولا ظفح تايفيك

: يتأي ام مسري

نو��ناقلا ن����م٥٢ ةدا�����ا ما����كحأل ا����قيبطت : |وألا ةدا~ا
ويام٠١ قفاو�ا٩٣٤١ ماع نابعش٤٢ � خّرؤ�ا٥٠–٨١ مقر

ديد� �إ موسر�ا اذ���ه فد����هي ،هال���عأ رو����كذ�او٨١٠٢ ةن��س
نم ةزجن�ا ةيراجتلا تالماع�ا تال���جس ظ����فح تا���يفيك
زكر�ا �إ ،اينورتكلإ ،اهلاسرإو ينورتكلإلا درو�ا فرط

ص����نلا ب�����لص � ى�������عدي يذ�������لا يرا�����جتلا ل��������جسلل ي����نطولا
.”ز������كر�ا“

ينورتكلإ فلم ةيراجتلا تالماع�ا لجس:٢ ةدا~ا
ة�يراجتلا ة���لماع�ا ر����صانع ي����نورتكلإلا درو������ا ه����يف عدو������ي
: ةيتآلا ةزجن�ا

،دقعلا –

،اهماقم موقت يتلا ةقيثولا وأ ةروتافلا –

وأ ةدا����عتسالا وأ م����يلستلا ءا����نثأ ،مال���تسا ل����صو ل����ك  –
.ةلا�ا بسح ،دادرتسالا

،هالعأ ةرقفلا � ةروكذ�ا رصانعلا نيزخت متي نأ بجي
اه�يلإ جو��لولا ن��م ن��ك� ة��قيرطب ي��نورتكلإلا درو���ا ل��بق ن��م
.اهصحفت نم �لهؤ�ا ناوعألا �كمتل اهمهفو اهتءارقو



٧١  ددعلا/ةّيرئاز�ا ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةدير�ا �ه٠٤٤١ ماع بجر٠١
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درو���ا فر��ط ن��م ر���صانعلا هذ���ه ظ���فح م���تي نأ ب�����جي
ليدعتلل لباق ريغ لكش � وأ ،Ãصألا اهلكش � ينورتكلإلا
.اهاوتحم � فالتإلا وأ

ز���������كر���ا �إ ي��������نور����تكلإلا درو����������ا ل������سري:٣ ةدا~ا
ة����يراجتلا تال�����ماع�ا ل����جس ن����م ة�����جرختس�ا تا�����مولع�ا
: ةيتآلا ةزجن�ا

،ةلماع�ا عوضوم –
،موسرلا لك باستحاب ةلماعملل ددح��ا غلب�ا  –
،ةلماع�ا خيرات  –
،عفدلا ةقيرط –
.اهماقم موقت يتلا ةقيثولا مقر وأ ةروتافلا مقر  –

صوصن�ا تامولع�ا لاسرإ متي نأ بجي :٤ ةدا~ا
�إ ي��نورتكلإلا درو�����ا ل����بق ن����م ،هال����عأ٣ ةدا������ا � ا�����هيلع
اذ���ه ل����بق ن����م ةدد����ح��ا ة�����ينقتلا تا�����فصاوملل ا����قفو ز�����كر�ا
ة�����بسنلاب ر�������هشلا ن�����م )٠٢( ن�����ير���شعلا خ�����يرات ل����بق ،ر������يخألا
.قباسلا رهشلا لالخ اهارجأ يتلا ةيراجتلا تالماعملل

فر���صت ت����� ة�����ينقتلا تاف�����صاو�ا هذ�����ه ع����ضو م�����تي
.زكر�ا لبق نم ينورتكلإلا درو�ا

ة��صصخم ة���ينورتكلإ ة���صنم ز����كر�ا ع���ضي:٥ ةدا~ا
.�ينورتكلإلا نيدرو�ا لبق نم ةلسر�ا تامولع�ا ظف�

ة�����ينورتكلإلا ة�������صن�ا �إ جو��������لولا ز������مر م����يلست م�������تي
.قاطنلا مسا عاديإ دعب ،زكر�ا فرط نم ينورتكلإلا دروملل

بئارضلل ةماعلا ةيريد�اب زكر�ا طبر متي :٦ ةدا~ا
،ةينورتكلإلا تالا���صتالا ق�����يرط ن�����ع ،جو�����لولا ا�����هنكمي ي����تلا
 .اهمالتسا دنع ،هالعأ٣ ةدا�ا � ةروكذ�ا تامولعملل

كرتشم رارق بجو� ةدا�ا هذه قيبطت تايفيك دد�
.ةنمقرلاو ةراجتلاو ةيلا�اب �فلك�ا ءارزولا �ب

هبحاص ضّرعي موسر�ا اذه ماكحأب لالخإ لك :٧ ةدا~ا
م����قر نو����ناقلا ن����م١٤ ةدا�����ا � ا����هيلع صو����صن�ا تا����بوقعلل
ةنس ويام٠١ قفاو�ا٩٣٤١ ماع نابعش٤٢ � خّرؤ�ا٥٠–٨١
.هالعأ روكذ�او٨١٠٢

نم ءادتبا ذيفنتلا ّزيح موسر�ا اذه لخدي :٨ ةدا~ا
.هرشن خيرات Ãي يذلا ثلاثلا رهشلا

،ة���جا�ا د���نع ،مو����سر�ا اذ����ه ما�����كحأ ح�����ضوت :٩ ةدا~ا
ةراجتلاب ��������فلك�ا ن�����ير���يزولا ������ب كر���تشم رارق ب��جو����
.ةنمقرلاو

ّةيمسّرلا ةد�ير�ا � موسر�ا اذ�ه رشني :٠١ ةدا~ا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئاز�ا ةّيروهمجلل

قفاو�ا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨٢ � رئاز�اب رّرح
.٩١٠٢ ةنس سرام٥

ىيحيوأ دمحأ

ةّيدرف ميسارم
11 قفاو~ا0441 ماع بجر4 } خرؤم يسائر موسرم

،ةلود ريزو ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةيروهم�ا سيئر ىدل يسامولبيد راشتسم

––––––––––––
،ةّيروهم�ا سيئر ّنإ
،هنم2-29و6-19 ناتدا�ا اميس ال ،روتسدلا Âع ءانب–
� خرؤ�ا042-99 مقر يسائرلا موسر�ا ىضتق�و–

قلعت�او9991 ةنس ربوتكأ72 قفاو�ا0241 ماع بجر71
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيند�ا فئاظولا � �يعتلاب

9 � خرؤ�ا يسائرلا موسر�ا Âع عالطالا دعبو–
9102 ة�نس ر��يار��ب��ف41 ق���فاو�ا0441 ما�ع ة�ي�نا�ث��لا ىدا��م��ج
،ةلودلل اريزو ،ةرمامعل ناطمر دّيسلا �يعت نمضت�او
،ةيروهم�ا سيئر ىدل ايسامولبيد اراشتسم

: يتأي ام مسري
،ةرمامعل ناطمر ّديسلا ماهم ىهنت: |وألا ةدا~ا

سيئر ىدل ايسامولبيد اراشتسم ،ةلودلل اريزو هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيروهم�ا

ةّيمسرلا ةدير�ا � موسر�ا اذه رشني:2 ةدا~ا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئاز�ا ةّيروهمجلل

سرام11 قفاو�ا0441 ماع بجر4 � رئاز�اب ررح
.9102 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
––––––––––––★––––––––––––

31 قفاو~ا0441 ماع بجر6 } خرؤم يسائر موسرم
ةمه� ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةيروهم�ا ةسائرب

––––––––––––
0441 ماع بجر6 � خرؤم يسائر موسرم بجو�

ةديرف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس سرام31 قفاو�ا
اهتلاحإل ،ةيروهم�ا ةسائرب ةمه� ةفلكم اهتفصب ،ةسب
.دعاقتلا Âع

––––––––––––★––––––––––––
ما���ع لوألا ع�����يبر٨٢ } نا������خّرؤم نا�����يسائر نا�����موسرم

نا�������نمضتي ،٨١٠٢ ة�����نس ر�������بمسيد٦ ق�������فاو~ا٠٤٤١
.اقباس – ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ماهم ءاهنإ

––––––––––––
ما���ع لوألا ع���يبر٨٢ � خّرؤ����م ي��سائر مو���سرم ب����جو�

ن�����يديسلا ما����هم ى����هنت ،٨١٠٢ ة���نس ر�����بمسيد٦ ق�����فاو�ا٠٤٤١
امهفيلكتل ،اقباس - ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ فئاظوب


