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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

1 مقر قحلملا ىلع ةــــــقفاوملا نـمضتي،12٠2 ةنـــس ليربأ22 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف خّرؤم٥٥1-12 مقر يسائر موسرم
مرــبملا ”تيناهوأ” ةاـــّمسملا لالـــــغتسالا ةــحاـسم يف تاــــقورـحملا لالغتسال21٠2 ةنس رياربف لوأ يف خرؤملا دقعلاب

ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةـــينطولا ةــــلاـــكولا نيب12٠2 ةــــنس يفناج٥2 يف رـــئازجلا ةــــنيدمب
................................................................................................................................................مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس''

1 مقر قحلملا ىلع ةــــــقفاوملا نـمضتي،12٠2 ةنـــس ليربأ22 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف خّرؤم6٥1-12 مقر يسائر موسرم
”II تيناــــهوأ” ةاـــــّمسملا ةــــــــحاـسملا يف اــــــهلالغتساو تاـــــــقورـــحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنس ويلوي82 يف خرؤملا دقعلاب
ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةــــــينطولا ةــــــلاـــكولا نيب12٠2 ةـنس يفناج٥2 يف رئازجلا ةنيدمب مرــبملا
.....................................................................................................................................مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس''ةينطولا

.....ةمألا سلجم يف وضع نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر31 يف خّرؤم161-12 مقر يسائر موسرم

دامتعاليوحتو باب ثادـحإ نمضتـي،12٠2 ةنـــس ليربأ٥2 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر31 يف خّرؤم261-12 مقر يسائر موسرم
........................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلاةرازو رـييست ةـينازيم ىلإ

اينطو اموي يام72 ميسرت نمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف خّرؤم271-12مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلل

491-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس ليربأ٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر21 يف خّرؤم7٥1-12 مقر يذيفنتموسرم
رطاخملل ةـيـــنـطوــلا ةـيــبودــنـملا ماـــهــم نـــمضتملاو1102 ةنس ويام22 قفاوملا2341 ماع ةيناثلا ىدامج91يف خّرؤملا
...................................................................................................................................................اهريسو اـهـمـيـظـنتو ىربكلا

89-71 مقر يذيفنتلا موـسرملا لدــعـي،12٠2 ةنس ليربأ٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر21 يف خّرؤم8٥1-12 مقر يذيفنتموسرم
تاقاطلا جاتنإل ضورع بلط ءارجإ ددحي يذلا71٠2 ةــــنس رياربف62 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤملا
...........................ةـيئابرهكلا ةـقاطلاب دـيوزتلل ةينطولا ةــموظنملا يف اــــهجامدإو كرتشملا جاـتنإلا نع ةقثبنملا وأ ةددجتملا

باــــسحرييست تاـــــيفيك ددحي،12٠2 ةنس ليربأ٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر21 يف خّرؤم9٥1-12 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................''لحاسلاوةئيبللينطولاقودنصلا ''هــناونعيذلا2٠3-٥6٠مــقرصاخلاصيصختلا

ينطولا زكرملا رقم لقن نمضتي،12٠2 ةنس ليربأ٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر21 يف خّرؤم٠61-12 مقر يذيفنتموسرم
.....................................................................................................................................ةزابيت ةنيدم ىلإ راثآلا ملع يف ثحبلل

ماــــظن رـــيـــبادـــت فييكت نـــــمضتي ،12٠2 ةنـس ليربأ92 قـــفاوـمـلا2٤٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤــم371-12 مقر يذيــــفنتموــــــسرم
.......................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشـــــتنا نم ةـــــياـــقولا

ةـّيدرفميسارم

........................ةّيروهمجلا ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم

.............................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

...اقباس– ةقاطلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................اهلامعتسا ديشرتو ةقاطلا ريوطتل

ةينطولا ةلاكولل ةريدملا ةنجللاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةيمجنملا تاطاشنلل

........................تاعماج يريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٢3٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةرازوب بابشلل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا

ةعانصلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس– مجانملاو

.......ةراجتلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

.............ةّيروهمجلا ةسائرب نييعتلا نانمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ميظنتو تايرشنلا ةحلصم سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب ةيملعلا تارهاظتلا

ةرازوب نيريدم باون نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

.....................لدعلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل

....مجانملاو ةقاطلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

لاقتنالا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

..............................تاعماج يريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

.........كيناكيملا يف ثحبلا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم

بابشلا ةرازوب بابشلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

...ىلعألا يمالسإلا سلجملاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيرادإلا ةنامألاب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

ةيتاعوضوملا ةلاكولا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل

ضرألا مولع ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................1 ةنيطنسق ةعماجب ةينارمعلا ةئيهتلاو ايفارغـجلاو

يف ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................ةيعانصلا تايجولونكتلا

.....تسغنماتب يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....1 ةنتاب ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٧١
3م١٢٠٢ ةنس ليربأ٩٢
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ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٢3٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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......ةلقرو ةعماجب ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

عيراشملا مسقب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو ىربكلا

ريغ ديحولا كابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................ركسعم ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل يزكرملا

بدتنملا ريزولا ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................اقباس– ةيجراخلا ةراجتلاب فّلكملا ،ةراجتلا ريزو ىدل

صيخلتلاو تاساردلاب نيتفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................اقباس– ةيجراخلا ةراجتلاب فّلكملا ،ةراجتلا ريزو ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب

......ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو

ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
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...............................ةيلاملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نـمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ11 قـفاوـملا2٤٤1 ماع نابـعــش82 يفخّرؤـم رارـق
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٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٧١
5م١٢٠٢ ةنس ليربأ٩٢

ةـّيميظنتميسارم
يـف خرؤــملا دـــقـعلاـب1 مــــقر قــحلـملا ىلـــع عالــطالا دــــعبو –

ةـــحاــســم يـف تاـــقورحملا لالـــغـتسال21٠2 ةـنـس رــياربف لّوأ
يف رـئازــجلا ةـنيدـــمب مرـبـملا ”تيناــهوأ” ةاـــّمسـملا لالغـــتـسالا

دراوــم نيمثتل ةـيـنطولا ةلاــكولا نيب12٠2 ةـنـس يـفـناــج٥2
ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،مهسأ تاذ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤملا دـقـعــلاب1 مـقر قـحـلملا ىلــع قـفاوــي : ىلوألا ةّداملا
ةحاسم يف تاقورحملا لالغتسال21٠2 ةنس رياربف لّوأ يف

يف رــئازجلا ةـنيدــمب مرـبملا ”تـيـناــهوأ” ةاــمـسملا لالـــغــتسالا
دراوــم نيـمثـتل ةيـنـطوـلا ةـلاــكوـلا نيب12٠2 ةـنـس يـفـناــج٥2
ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،مهسأ تاذ

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

لــيرــبأ22 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضــمر٠1 يــف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس

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

٢٤٤١ ماع ناضمر٠١ يفخّرؤم٦٥١-١٢ مقر يسائر موسرم
ةــــــقفاوملا نـمضتي،١٢٠٢ ةنــــس لــيرــبأ٢٢ قــفاوملا

ويلوي٨٢ يفخرؤملا دقعلاب١ مقر قحلملا ىلع
اــــــهلالغتساو تاـــــــقورـــحملا نع ثحبلل٥١٠٢ ةنس
ةنيدمب مرــبملا ”II تيناــــهوأ” ةاـــــّمسملا ةحاـسملا يف

ةينطولا ةلاكولا نيب١٢٠٢ ةنس يفناـج٥٢ يف رئازجلا
ةـــكرـــشلاو )طـــفـنــلأ( تاـــقورـــحملا دراوـــم نيمـثــتل
.مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس''ةـيـنطوــلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداــمـــلا اــمــيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

٢٤٤١ ماع ناضمر٠١ يفخّرؤم٥٥١-١٢ مقر يسائر موسرم
ةـــــقــفاوملا نـمضتي،١٢٠٢ ةنـــس لـــيرـــبأ٢٢ قــفاوملا

رــياربف لوأ يفخرؤملا دــقـعـلاب١ مــقر قحلملا ىلع
لالغتسالا ةحاـسم يف تاقورحملا لالغتسال٢١٠٢ ةنس

يف رـــئازجلا ةــــنيدمب مرــبملا ”تيناـــهوأ” ةاـــّمــســملا
نيمثتل ةـــينطولا ةــــلاـــكولا نيب١٢٠٢ ةـــنـس يـفــناــج٥٢
ةـــيــنــطوــلا ةـــكرـــشــلاو )طـــفــنــلأ( تاـــقورــحملا دراوــم
.مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس''

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1 و7–19 ناـــتداــمــــلا اـــمـيس ال ،روـتــسدـــلا ىلــع ءاـــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةـنـــس رــبـــمــسيد11 قــفاوملا1٤٤1 ماــع
،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضــتــقـمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ8
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

يف خرؤملا8٤-89 مقر يسائرلا موسرمـلا ىـضــتـقــمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياربف11 قفاوملا81٤1 ماع لاوـش٤1
تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا

لّدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،مّمتملاو

يف خرؤملا9٤3-21 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
21٠2 ةــنــس رــبوــتــكأ لّوأ قـــفاوملا33٤1 ماـــع ةدــــعــقلا يذ٥1
ةحاسم يف تاقورحملا لالغتسا دقع ىلع ةقفاوملا نمضتملاو
يف رئازـجلا ةـنـيدـــمب مرــبملا ”تـيـناــهوأ” ةاــّـمـسـملا لالـــغتسالا
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب21٠2 ةنس رـــيارــبف لّوأ
ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،مهسأ تاذ

يف خّرؤملا87-12 مـــقر يساـــئرلا موــسرـملاىضتــــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـس رــيارــبف12 قـفاوملا2٤٤1 ماـع بــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قـفاوـملا73٤1 ماــع رــفـص٠2

،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص
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يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاــطاـشـن مظني يذــلا91٠2 ةنس ربـمـسـيد11 قــفاوملا1٤٤1 ماـــع
،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـــلا ىضتــقــمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ8
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

يف خرؤملا8٤-89 مــقر يساــئرلا موـــسرمــلا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياربف11 قفاوملا81٤1 ماع لاّوش٤1
تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا

لّدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،مّمتملاو

يف خرؤملا٠82-٥1 مــقر يساــئرــلا موــسرمـلا ىـضـتقــمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا73٤1 ماع مّرحم11
اــهــلالــغــتساو تاــقورحملا نـــع ثحـــبـــلا دوـــقـــع ىلع ةـــقـــفاوملا
ةلاكولا نيب٥1٠2 ةـنـس وــيلوــي82 يف رــئازجلا ةنيدـــمب مرـبملا
ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا
،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس''

يف خّرؤــملا87-12 مــقر يــساـــئرــلا موــسرــملاىضتـقــــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قـفاوملا2٤٤1 ماـع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسـيد2 قـفاوملا73٤1 ماــع رــفـص٠2

،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يــف خرؤــملا دــــقــعلاـب1 مـــقر قـحـلملا ىلـــع عالطالا دـــعــبو –
اــهلالغتساو تاــقورـــحملا نع ثــحبلل٥1٠2 ةـنـس وـيـــلوـــي82

رـئازجلا ةـنيدمب مرــبملا ”II تيناــهوأ” ةاّمسملا ةـــحاـسملا يف
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب12٠2 ةــــــنس يفناج٥2 يف

ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،مهسأ تاذ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤملا دقعلاب1 مقر قحلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
اــهلالغتساو تاــقورـــحملا نع ثــحبلل٥1٠2 ةـنـس وــيلوــي82 يف
رـئازجلا ةـنيدمب مرــبملا ”II تيناــهوأ” ةاـــّمسملا ةـــحاـسملا يف
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب12٠2 ةنس يفناج٥2 يف

ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،مهسأ تاذ

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ليربأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٢٤٤١ ماع ناضمر3١ يفخّرؤم١٦١-١٢ مقر يسائر موسرم
وضع نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٥٢ قفاوملا

.ةمألا سلجم يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ
121و1-29و7-19 داوــملا اـــميسال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنب–

،هـنم )2 ةرقفلا(221و )3 ةرقفلا(
2٤٤1 ماع بجر62 يف خّرؤملا1٠-12 مقر رمألاىضتقمبو–

يوضعلا نوناقلا  نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يف خّرؤـملا٤٠-61 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتــــقــمبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس رياني9 قـفاوملا73٤1 ماـع لوألا عيبر82
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـملا8٤-61 مقر يـسائرلا موسرملا ىـضـتـقـــمبو–
61٠2 ةــنس رـــياربف لّوأ قـــــفاوملا73٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر22
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـملا31-91 مقر يـسائرلا موسرملا ىـضـتـقـــمبو–
91٠2 ةنس يــــفناج72 قـــــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج٠2
،ةمألا سلجم يف نيوضع نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـملا٤1-91 مقر يـسائرلا موسرملا ىضــتـقــمبو–
91٠2 ةنس يـــــفناج72 قــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٠2
 ،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا86-91 مقر يـسائرلا موــسرــمـلا ىـضـتـقــمبو–
91٠2 ةنس رــــياربف81 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ةيناثلا ىداــمج31
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤـــــملا٤٤1-٠2 مــــقر يــــسائرلا موـــــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةـــنس وـــينوي7 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع لاّوــــش٥1 يف

،ةـــمألا سلجم يف ءاضعأ  نييعت
خّرؤـــــملا161-٠2 مــــقر يــــسائرلا موـــــسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٥1 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع لاّوــــش32 يف
،ةـــمألا سلجم يف وضع نييعت

: يتأي ام مسري

221و )3 ةرقفلا(121 نيتداملا ماكحأل اقبـــط : ىلوألا ةداملا
،ةــنــيدوــب ىــفــطصم دــّيسلا نــّيــعــُي ،روــتسدــلا نــم )2 ةرـقـفــلا(
خيرات نم ءادتبا ،تاونس )6( تس ةدمل ةمألا سلجم يف اوضع
.هبيصنت

ةـــيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــــه رــــــشني:٢ ةداملا
.ةّـيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لــيرــبأ٥2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضــمر31 يــف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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: يتأي ام مسري

ةرازو رييـسـت ةـيــنازـيـم لودــج يـف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
عرـفــلا ،12٠2 ةـنـسـل تاـيـفـشـتسملا حالصإو ناـــكـسلاو ةحصلا
ةمــهاــسـم'' هناونعو8٠-٤٤ همقر باب ،لوألا يئزجلا عرفلا -لوألا
.''ةحصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولا ةدئافل ةلودلل ةيئانثتسا

نوثالث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:٢ ةّداملا
ةعبرأو ةئامعستو انويلم نونامثو ةعبرأو ةئامثالثو ارايلم
ةينازيم يف ديقم )جد٠٠٠.٤89.٤83.٠3( رانيد فلأ نونامثو
- ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابــلا يفو ةكرتشملا فيــلاــكتلا
.”عّمجم يطايتحا

نوثالث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :3 ةّداملا
ةعبرأو ةئامعستو انويلم نونامثو ةعبرأو ةئامثالثو ارايلم
ةــيـنازــيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٤89.٤83.٠3( رانيد فلأ نونامثو
يــفو تاـيـفـشـتـسملا حالـصإو ناــكـسـلاو ةحصلا ةرازو رـــييـست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا

ناــكسلاو ةحصلا رــيزوو ةــيلاـملا رـــيزو فــلـكـي:٤ ةّداملا
اذـــه ذــيـــفـــنـــتـــب ،هــــــصخـــي اــمـــيـــف لــــك ،تاـــيـفـشتـسملا حالصإو
ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

لــيرــبأ٥2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضــمر31 يــف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٢٤٤١ ماع ناضمر3١ يفخّرؤم٢٦١-١٢ مقر يسائر موسرم
باب ثادـحإ نمضتـي،١٢٠٢ ةنـــس ليربأ٥٢ قــفاوملا

ةحصلاةرازو رـييست ةـينازيم ىلإ دامتعاليوحـتو
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداـــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةـيـلاملا نيــناوــقـب قــلـعتملاو٤891 ةـنـس وـيــلوــي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج81 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــيزوـــت نمضـتملاو12٠2 ةـنـس يـــفناـــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع
نـم ةـــكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤــملا92-12 مــقر يذيـــفـنتـلا موــسرمـــلا ىضـتــقمبو –
12٠2 ةـنس يــفــناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج81
ةـحصـلا رــيزوــل ةصصـخملا تاداـمـتعالا عــيزوــت نمـضـتـملاو
بــجوــمب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكـسلاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوــناــق

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

15.000.000

15.000.000

15.000.000

01-34

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملاةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

14.500.000.000

50.000.000

14.550.000.000

15.819.984.000

15.819.984.000

30.369.984.000

30.384.984.000

30.384.984.000

30.384.984.000

02-44

08-44

01-46

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

لاصمألاو تاـحاـقـلـلا مــيــلست ناوــنــعــب رــئازجلا روــتساــب دــهــعمل ةــمــهاسم
.................................ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةدئافل فشاوكلاو

.........ةحصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولا ةدئافل ةلودلل ةيئانثتسا ةمهاسم
عبارلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
 نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤـملا ريـيـست تاــقـفـن يف ةــلودــلا ةـمــهاــسـم
ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةــيراوــجلا ةـحـصلل ةـيـموـمـعلا تاـسـسؤملاو
.......................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

ماع ناضمر٦١ يفخّرؤم٢٧١-١٢مقر يسائر موسرم
ميسرت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٨٢ قفاوملا٢٤٤١
.ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلل اينطو اموي يام٧٢

––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم )ىلوألا
ماع رفص81 يف خّرؤملا6٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1
يف خّرؤـــــملا712-3٠ مــــقر يـــــسائرلا موسرملا ىضــتقمبو –

نمضتملاو3٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا٤2٤1 ماع لوألا عيبر71
ةاّمسملا ةينطولا ةيعمجلل ةيمومعلا ةعفنملا عباطب فارتعالا
،”ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلا“

: يتأي ام مسري
اموـــي“ ةـــنـــس لك نم ياـــــم72 موـــي مـــسري: ىلوألا ةّداملا

 .”ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلل اينطو
ينطولا بارتلا لماك ربــع مويــــلا اذهب لفتــــحي:٢ ةّداملا

ةيمالسإلا ةفاشكلا رود ززعت ةطشنأو تارهاظت لالخ نم
ةيقرت اذكو ةــيناـــسنإلاو ةيـــنـــطولا ميــــقلا نوـــص يف ةيرئازــــجلا

.ةنطاوملا حور

ّةيــــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــه رـــشـــنـــي :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

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

٢٤٤١ ماع ناضمر٢١ يفخّرؤم٧٥١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٤٢ قــفاوملا
ةيناثلا ىدامج91يفخّرؤملا491-11 مقر يذيفنتلا

نـــمضتملاو1102 ةنس ويام22 قفاوملا2341 ماع
ىرــبـــكــلا رـــطاـــخــمـلل ةـيـــنـطوــلا ةـيــبودــنـملا ماـــهــم
.اهريسو اـهـمـيـظـنتو

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
ةيلحملا تاــعاـمـجلاو ةـيـلــخادـلا رـــيزو رــيرــقــت ىلـــع ءاــنــب –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
1٤1و٥-211 ناـــتداــمـلا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
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ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا٠2-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
ةـيـمـنـتـلا راـطإ يف ثراوــكــلا رــيــيستو ىرــبــكــلا راــطــخألا نــم
،هنم86 ةداملا اميس ال ،ةمادتسملا

بـــجر٠2 يــف خرؤــملا٠1-11 مــقر نوــناــقـــلا ىضــتـــقــمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وـيـنوــي22 قــفاوــملا23٤1 ماــع

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يف خرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنــس رــبــمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤملا93-٠2  مــقر يـساــئرــلا موــسرمـــلا ىـضــتـقــمبو –

٠2٠2 ةـنــس رــيارــبف2 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمــج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

يف خرؤــملا87-12 مــقر يساــئرــلا موــسرمــلا ىـضــتـــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رــيارـبف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤملا881-09 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقمبو –
يذلا0991 ةـنـس وـيـنوــي32 قــفاوــملا0141 ماــع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا491-11 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
1102 ةنــس وــياــم22 قــفاوـملا2341 ماــع ةـيــناــثــلا ىداـمــج91
ىربــكـلا رــطاــــخـملل ةــيـنـطوــلا ةــيــبودــــنملا ماــهــم نــمـضــتملاو
،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا133-81 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرملا ىـضــتـقــمبو –
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماــع يــناـثــلا عـيـــبر41
ةـيـلحملا تاــعاــمجلاو ةـيـلـخادــلا رــيزو تاـيــحالــص ددـحـي يذــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
: يتأي ام مسري
ماـــكـــحأ ضـــعــب ممتيو موـــسرـملا اذـــه لدــعي : ىلوألا ةّداملا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا491-11 مقر يذيفنتلا موسرملا
.هالعأ روكذملاو1102 ةنس ويام22 قفاوملا2341 ماع

نم11و01و6و5و4و3 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا491-11 مقر يذيفنتلا موسرملا

،هالــــعأ روــــكذـــملاو1102 ةـــنــس وــــياـــم22 قـــفاوــملا2341 ماــــع
: يتأي امك

ةرشابملا تاطاشنلا قيسنتب ةيبودنملا فلكت :3 ةّداملا”
راـــطـخألا نــم ةــياــقوــلل ينــطوـلا ماـظـنلا راــطإ يــف اهميـيــقـتو
.ىربكلا

 : يتأي امب اصوصخ فلكت ،ةفصلا هذهبو
،ىربكلا راطخألا )ىتح رييغت نودب(.................................
ثوحبلا وأ تاساردلا لكب ،ةينعملا تاسسؤملا عم ،مايقلا –

.”ىربكلا راطخألا نم دحلا ىلإ فدهت يتلا

.........................)رييغت نودب(........................:4 ةّداملا”
.ةلودلا يف ايلع ةفيظو ينطولا بودنملا ةفيظو
ريدمل ايلعلا ةفيظولا ىلإ ادانتسا اهبتار عفديو فنصتو

.”ةيزكرملا ةرادإلا يف ماع
: )1( ةيريدمو ماسقأ )3( ةثالث ةيبودنملا مضت :5 ةّداملا”
.تاسارد )2( اسيئر)ىتح رييغت نودب(...........................

.تاسارد )2( اسيئر ةماعلا ةرادإلا ريدــم دعاـــــســيو
.''..............................)رييغت نودب يقابلا(........................
رــيدــمو تاــسارد رــيدــمو مــســق سـيـئر فـئاظو:6 ةّداملا”

.ةلودلا يف ايلع فئاظو تاسارد سيئرو
ىلــع ،اداـنـتسا اـــهـبتاور عـفدــتو فــئاــظوــلا هذــه فنـصـتو

تاسارد رـيدــمو مـسـق سيـئرـل ايـلـعـلا فئاظولا ىلإ ،يلاوـتلا
.”ةيزكرملا ةرادإلا يف تاسارد سيئرو ريدمو

اهسأري يتلا ،ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا لكشتت:٠1 ةّداملا”
: نم ،هلثمم وأ ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا

،ينطولا عافدلا  ةرازو لثمم –
،ةيجراخلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،مجانملاو ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،يملعلا ثحبلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،نارمعلاو نكسلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
حالــصإو ناـــكـسـلاو ةـحـصــلاــب فـــّـلــكملا رــيزوــلا لـــثـمم –

،تايفـشـتسملا
،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،لاصتالاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ىربكلا راطخألل ينطولا بودنملا –
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا لثمم –
،ينطولا كردلا ةدايق لثمم –
،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم –
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم –
رــيوــطتـلاو يــمـلـعـلا ثــحـبلل ةــماــعــلا ةــيرـــيدــملا لـــثــمم –

،يـجوــلوـنـكـتلا
،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم –
،ةيوجلا داصرألل ينطولا ناويدلا لثمم –
،يرلا دراومل ةينطولا ةلاكولا لثمم –
،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا لثمم –
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،رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكو لثمم –
ةسدنهلا يف ةيقيـبـطـتلا ثوـحـبلل ينـطولا زــكرملا لثمم –

،لزالزلل ةداضملا
ةيـكــلـفـلا ءاــيزــيـفلاو كــلـفـلا مـلـع يف ثـحـبـلا زــكرــم لــثــمم –

،ةيضرألا ءايزيفلاو
،ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم لثمم –
،تاقورحملا طبض ةطلس لثمم –
رئازجلا يف ناميقم )2( نانثا ،نييرئازج ءاربخ )٤( ةعبرأ –

ريزولا فرط نم مهرايتخا متي ،جراخلا يف ناميقم )2( نانثاو
راطخألا لاجم يف مهتالهؤم ىلع ادامتعا ،ةيلخادلاب فلكملا
،ىربكلا

امهرايتخا متي يندملا عمتجملا نع )2( نانثا نالثمم –
مهتاطاشن ىلع ادامتعا ةيلخادلاب فلكملا ريزولا فرط نم

.ىربكلا راطخألا لاجم يف

راطإ يف نيعتست نأ ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا نكمي
.”هتاءافكل ارابتعا اهديفي صخش يأب اهلامعأ

.................................)رييغت نودب(................. :11 ةّداملا”

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

ريدم ةبتر ةيرازولا تاعاطقلا يلثممل نوكت نأ بجي
.”ةنجللا تاعامتجا يف مهليثمت نكمي الو ،لقألا ىلع

ناونع يف روكذملا ”رطاخملا” حلطصم لدبتسي:3 ةّداملا
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا491-11 مقر يذيفنتلا موسرملا

،هالـــــعأ روــكذـــملاو1102 ةـنـس وــياــم22 قـــفاوـــملا2341 ماـــع
.”راطخألا” حلطصمب

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

لــيرــبأ٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضــمر21 يــف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٢٤٤١ ماع ناضمر٢١ يفخّرؤم٨٥١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موــــسرــملا لدــــعـــــي،١٢٠٢ ةـنـــس لــيرــــبأ٤٢ قــــفاوـــملا
ىلوألا ىدامج٩٢ يفخّرؤملا٨٩-٧١ مقر يذيفنتلا

ددحــي يذـــلا٧١٠٢ ةــــنس رـــيارــبف٦٢ قفاوملا٨3٤١ ماــع
وأ ةددجتملا تاـقاــطلا جاتنإل ضورـــع بــلط ءارـــجإ
يــف اـــــهــجاــمدإو كرـتـشملا جاــتـنإلا نــع ةـــقــثـبنــملا
.ةـيئابرهكلا ةـقاطلاب دـيوزتلل ةينطولا ةــموظنملا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

مجانملاو ةقاطلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزوو

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا اـــمــيس ال ،روـتــسدـــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91  مقر يساــئرلا موــسرمـــلا ىضتقــــمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يــف خرؤمـــلا87-12 مــقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مـقر يذـيـفـنتلا موــسرمـلا ىـضـتــقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا73٤1 ماــع رــفـص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص
يف خرؤملا89-71 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرمــــلا ىـضـتــقــمبو –

71٠2 ةنس رياربف62 قــفاوملا83٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج92
وأ ةددجتملا تاقاطلا جاتنإل ضورع بلط ءارجإ ددحي يذلا
ةموـظنـملا يف اــهجاــمدإو كرـتـشملا جاـتــنإلا نــع ةــقثـبـنـملا
،ممتملا ،ةيئابرهكلا ةقاطلاب ديوزتلل ةينطولا

يف خرؤملا762-٠2 مقر يذيفنتلا موــسرـمـلا ىضــتــقــمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماــع رــفص6

،مجانملا ريزو تايحالص
يف خرؤملا223-٠2 مــقر يذـيفـنـتلا موــسرـملا ىــضـتـقــمبو –

يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري
''ةقاطلاب فلكملا ريزولا'' ةرابع لدبتست : ىلوألا ةّداملا
يف خّرؤملا89-71 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ عيمج يف

71٠2 ةـنـس رــيارـبـف62 قــفاوــملا83٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـج92
وأ ةددجتملا تاقاطلا جاتنإل ضورع بلط ءارجإ ددحي يذلا
ةــموــظــنملا يف اــهــجاــمدإو كرــتشملا جاــتــنإلا نـــع ةـــقـــثـــبـــنملا
ماـكـحأ ءاـنـثـتساـب ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـقاـطـلاـب دـيوزــتــلــل ةــيــنــطوــلا
يوــقاـطـلا لاـقـتنالاب فـلـكملا رــيزوــلا'' ةراــبــعب ،هـنـم3 ةداملا

.''ةددجتملا تاقاطلاو
ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل
لــيرــبأ٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضــمر21 يــف رــئازـــجلاــب رّرــح

.12٠2 ةنس
دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

ناـــضــمر٢١ يــفخّرؤـــم٩٥١-١٢ مـــقر يذــــيـفــنتموــــسرـــم
ددــحـــي،١٢٠٢ ةـنــس لـــيرــبأ٤٢ قــفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع
صاـــخلاصـيـصـــخـتلاباــــــســــحريـيــســـــت تاـــــيفــيــك
يــنــطوـــلاقودـنـصــلا ''هـــناوـنـــعيذــلا٢٠3–٥٦٠مـــقر
.''لـــحاــســلاوةــئـيـبـلل

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
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ةريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةئيبلا

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

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7قفاوملا

،ممتملاو

مرـحـم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مــقر نوـــناــقـلاىـضـتــقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ةيناثلا ىدامج9 يف خرؤملا٥2–19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو1991 ةنس ربمسيد61 قفاوملا21٤1 ماع
،هنم981 ةداملا اميس ال ،2991 ةنسل ةيلاملا

ناـضــمر2 يف خرؤــملا2٠–79 مـــقر نوناـقــلا ىـضـتــقــمبو –
نوناق نمضتملاو7991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا81٤1 ماع
،هنم٤8 ةداملا اميس ال ،8991 ةنسل ةيلاملا

ناضمر٥1 يف خرؤملا11–99 مقر نوناقـــلا ىـضـتـقـمبو –
نوناق نمضتملا و9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠2٤1 ماع
،هنم98 ةداملا اميس ال ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر72 يف خرؤملا21–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو1٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا22٤1 ماع
،هنم٠3 ةداملا اميس ال ،1٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

لاوــش٠2 يف خّرؤملا11–2٠ مـــقر نوــناــقـــلا ىــضـتــقــمبو –
نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا32٤1 ماع
،هنم٥21 ةداملا اميس ال ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ةدعقلا يذ92 يف خرؤملا61–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا62٤1 ماع
،هنم٠7 ةداملا اميس ال ،6٠٠2 ةنسل ةيلاملا

مرحم2 يف خرؤمـلا12–8٠ مقر نوـــناــقـــلا ىـضـتـــقـمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا٠3٤1 ماع
،هنم9٥ ةداملا اميس ال ،9٠٠2 ةنسل ةيلاملا

رفــص72 يف خرؤمـلا8٠–31 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـــمبو –
نوناق نمضتملاو31٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا٥3٤1 ماع
،هنم29 ةداملا اميس ال ،٤1٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٤1–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم٥31و621 ناتداملا اميس ال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر8 يف خرؤمـلا11–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع
،هنم821 ةداملا اميس ال ،81٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم821 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم٤61 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٠73–91 مــقر يساــئرـلا موسرمـلا ىضـتــقـمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤملا87–12 مقر يسائرلا موسرــمــــلا ىــضـتـقــمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا7٥1–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش61
2٠3–٥6٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،''لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا'' هناونع يذلا

: يتأي ام مسري
نوــناــقــلا نــم٤61 ةداملا ماـــكحأل اـــقــيبطت: ىلوألا ةّداملا

قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمـج61 يــف خرؤـملا61–٠2 مقر
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13
باـســح رــيـيـسـت تاــيـفـيك دـــيدــحت ىلإ موــسرــملا اذـــه فدـــهــي
قودــنصـلا'' هــناوـنـع يذــلا2٠3–٥6٠ مــقر صاــخلا صيصـخـتلا
،''لحاسلاو ةـئـيـبـلل يـنـطوــلا

صيصخـت باـسـح ةـنـيزـخلا تاــباـتك يــف حـتفي:٢ ةّداملا
ةـئـيـبـلل يـنطوــلا قودـنـصلا'' هــناوــنـعو2٠3–٥6٠ هـمـقر صاــخ
.''لــحاـسـلاو

.باسحلا اذه فرصب رمآلا وه ةئيبلاب فلكملا ريزولا
: باسحلا اذه يف دــّيقي :3 ةّداملا

: تاداريإلا باب يف
،ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا–
،ةيلاملا نيناوق بجومب ةددحملا ةصاخلا موسرلا–
عيرشتلل تافلاخملا ناونعب ةلصحملا تامارغلا لصاح–

،ةئيبلا ةيامحب قلعتملا
،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا–
يــضرــعـلا ثوـلـتلا ةــلازإل تاــقـفـنلا ناونــعـب تاـضـيوـــعتلا–

لاجم يفو رحبلا يف ةرطخ ةيواميك داوم غيرفت نع مجانلا
،وجلاو ةبرتلا يفو ةينطابلا ةيئاملا تاقبطلاو يمومعلا يرلا

،ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصصخملا–
.ىرخألا دراوملا وأ تامهاسملا لك–

: تاقفنلا باب يف
،اهيلع ةباقرلا ضرفو ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليومت–
،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليومت–
اهديدجتو ةيئيبلا تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتملا تاقفنلا–

،اهليهأت ةداعإو
ةلاح يف ةيلاجعتسالا تالـخدـتلاب ةـقــلـعـتملا تاـــقــفـنلا–

،ئجافم يرحب ثولت
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ةطبترملا نيوكتلاو ميمعتلاو ةيعوتلاو مالعإلا تاقفن–
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب

ةلازإب ةقلعتملا تاطاشنلاو تاساردلل ةهجوملا تاناعإلا–
،يرضحلاو يعانصلا ثولتلا

)3( ثالث ةدمل ينقتلا مدرلا زكارمل ةيلاملا تامهاسملا–
،لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا ،تاونس

،ةيضرألاو ةيرحبلا طاسوألا نيمثتو ةيامح ةطشنأ ليومت–

ةيعيبطلا عقاوملا ليهأت ةداعإو ةيامح جمارب ليومت–
،ءارضخلا تاحاسملاو

يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلاو ةظفاحملا تايلمع ليومت–
تارـيغتلا ةـحـفاــكـمو ةـيـعـيـبطلا دراوــملاو ةـيـئـيـبلا ةـمـظـنألاو
،اهنيمثتو ةيخانملا

ةلصلا تاذ ةيملاعلاو ةينطولا مايألا ءايحإ ةطشنأ ليومت–
،ةئيبلا ةيامحب

راطإ يف ةفلتخم زئاوج حنمب ةطبترملا تايلمعلا ليومت–
،ةئيبلا ةيامح

ةطبترملا مالعإلا ةمظنأ زاجنإب ةقلعتملا تاقفنلاب لفكتلا–
،يلآلا مالعإلا ةزهجأ ءانتقاو ةئيبلاب

،ةيئيبلا تاططخملاو ريراقتلا ليومت–

،رضخألا داصتقالاب ةطبترملا تانالعإلاو ةطشنألا ليومت–

عيرشتلا قيبطتب ةطبترملا كلت اميس ال ،تاساردلا ليومت–
.ةئيبلاب نيقلعتملا ميظنتلاو

باسحلا اذه يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحت
ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.ةئيبلاب فلكملا

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت :٤ ةّداملا
ةئيبلل ينطولا قودنصلا'' هناونع يذلا2٠3–٥6٠ مقر صاخلا

ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيبكرتشمرارقبجومب ''لحاسلاو
.ةئيبلاب فلكملا ريزولاو

ةرطسملا فادهألا هيف ددحي لمع جمانربفرصلاب رمآلا دعي
.زاجنإلا لاجآ اذكو

7٥1–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت :٥ ةّداملا
٠2٠2 ةنس وـيـنوــي8 قـفاوملا1٤٤1 ماــع لاوــش61 يـف خرؤـملا
صاــخلا صـيـصـخـتـلا باــســح رــيــيــست تاــيــفــيـك ددــحي يذـــلا

.''لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا'' هناونع يذلا2٠3–٥6٠ مقر

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٦ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

لــيرــبأ٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضــمر21 يــف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

٢٤٤١ ماع ناضمر٢١ يفخّرؤم٠٦١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
رــقــم لــقــن نــمضـتي،١٢٠٢ ةـنــس لــيرــبأ٤٢ قــفاوــملا
ةنيدم ىلإ راــثآلا مـلـع يف ثـحـبلل ينطوــلا زــكرــملا
.ةزابيت

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناــتداـمــلا اـــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـــنـبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

91٠2 ةنس ربمسيد82  قــفاوملا1٤٤1 ماـع ىلوألا ىداـمــج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مــقر يـساــئرلا موـــسرــمـــلا ىــضـتــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع بـــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا19٤-٥٠ مـقر يذــيـفـنتلا موـسرـمـلا ىضتـقـــمبو –
٥٠٠2 ةـنــس رـبـمـسيد22 قــفاوــملا62٤1 ماــع ةدـــعــقلا يذ٠2
،راثآلا ملع يف ثحبلل ينطو زكرم ءاشنإ نمضتملاو

يف خرؤملا131-8٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىـضتـقــمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا693-11 مقر يذيفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

: يتأي ام مسري
يذيفنتلا موسرمـلا نم٤ ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا

قـــــفاوــملا62٤1 ماـــع ةدـــعـقــلا يذ٠2 يــف خرؤملا19٤-٥٠ مــقر
ينــطو زـــــكرـــم ءاــــشــنإ نـمـضـتملاو٥٠٠2 ةـنـس رــبـمـــســيد22
يف ثحبلل ينطولا زكرملا رقم لقني ،راثآلا ملع يف ثحبلل
.ةزابيت ةنيدم ىلإ راثآلا ملع

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

لــيرــبأ٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضــمر21 يــف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

ماع ناضمر٧١ يفخّرؤــم3٧١-١٢ مقر يذيــــفنتموــــــسرم
فييكت نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةنـس ليربأ٩٢ قفاومــلا٢٤٤١
سوريف ءابو راشـــــتنا نم ةـــــياـــقولا ماــــظن رـــيـــبادـــت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيـــس ال،روتــــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(
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ماع رفــــص81 يف خرؤــــمـلا6٥1-66 مــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىداـــــمـــج7 يف خرؤـــــمـلا7٠-88 مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو–
قلعــتـــمـلاو8891ةنــــس رــــيانـــي62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماـــع ةيـــناـــثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب
لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

دعاوقلا ددــحي يذلا8991 ةنس ويــــنوي72 قــــفاوــــمـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداـــمـــج71 يف خرؤـــمـلا31-1٠ مــــقر نوـــناـــقلا ىضتــقمبو–
نــــمــــضــــتـــمـلاو1٠٠2 ةنـــــس تشـــغ7 قــــفاوـــمـلا22٤1 ماـــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت
ىداـمـــج72 يف خرؤـــــمـلا8٠-٤٠ مــــــقر نوــــناـــــقلا ىضـــــتقمبو–

قلعــــتــــمـلاو٤٠٠2 ةنــــس تشـــغ٤1 قــــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع ةيـــــناــــثلا
،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعــــتمـلاو21٠2 ةنــــس ريارـــبف12 قفاوــمـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤـــــمـلا11-81 مقر نوــناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مـــــقر يـــسائرلا موــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدـــمتـــعمـلا ،)٥٠٠2( ةيـــلودلا ةيـــحـــصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمــــسيد82 قفاومــــلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو
9 يف خرؤـــملا87-12 مـــــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتـملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قـفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– ديــــفوك( اـــنوروـــك سورـــيفءاـــبو راـــشتنا نـــم ةـــياــــــقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو
: يتأي ام مسري
ريـــــــــبادـــــت فييكـــت ىلإ موــــسرـــمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

انوروــــــــــك سورــــــــــيـــف ءاـــــــبو راــــــــشــــتنا نــــم ةــــياـــــقوـــــلا ماـــــــظــــن
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
رطـــخ يأ نم مــــهـــــتياـــمــــحو نينـــطاوـــمـــــلا ةحــــــص ىلــــــع ظافـــــحلا

.انوروك سوريف راـــشـــتنال

ةدمل ددميو يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارـجإ لدعي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع  ،اًموي )12( نيرشعو دحاو

ليللا فصتنم نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
تاــــيالولا ىلع ،يلاومـلا مويلا حابص نم ةعبارلا ةعاسلا ةياغ ىلإ
،ةياجبو ،ةنـــتاـــبو ،طاوغألاو ،راردأ : ةــــيــــتآلا )91( ةرشع عستلا

،فيطسو ،لجيجو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ةسبتو ،ةديلبلاو
،نارهوو ،ةلقروو ،ةليسملاو ،ةنيطنسقو ،سابعلب يديسو
،ترقوتو ،ةزابيتو ،يداولاو ،سادرموبو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةركسبو ،يـــــقاوـــبـــلا مأ ،فـــلـــشـــلا : ةـــيــــتآلا )93( نيثالثلاو
،ةفلجلاو ،ترايتو ،ناسملتو  ،تسغنماتو ،ةريوبلاو ،راشبو
،مناغتسمو ،ةيدملاو ،ةملاقو ،ةبانعو ،ةدكيكسو ،ةديعسو
،فراطلاو ،جيريرعوب جربو ،يزيليإو ،ضيبلاو ،ركسعمو
،ةليـــمو  ،سارــــهأ قوــــسو ،ةلشنخو ،تليسمسيتو ،فودنتو
،نازيلغو ،ةيادرغو ،تنشومت نيعو ،ةماعـــنلاو ،ىلــــفدلا نيـــعو
،سابع ينبو ،لالج دالوأو ،راتخم يجاب جربو ،نوميميتو
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو ،مازق نإو ،حلاص نإو

،ةصتخملا تاطلــسلا ةقـــفاوم دــــعب ،ةالولا نـــــكمي :3 ةّداملا
لكل ةيحــصلا ةيـــعــــضولا اهيضتــــقت يتلا ريبادــــتلا لك ذاختا

،يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ  اميــس ال ،ةيالو
يتلا ،رثكأ وأ ايح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهتسي ،يلك وأ يئزج
.ىودعلل اًرؤب دهشت

رظح ءارجإ ،ينطولا بارــتلا لـــماــــك ربــــع دّدـــــمي:٤ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب
رظحلا ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجيو

قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا
نكامألا يكلام دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٥ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةيامحلاو ةياـــقولا ريـــبادـــــتب مازـــتلالا نم ققــــحــــتلل ةصتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
 .نيفلاخملا دض هب

ةــياـــمـــحلاو ةـــياــــقولا رــــيـــبادــــت لــــك ةقـــــبـــطم ىقـــبــــت :٦ ةّداملا
سورـــيف ءاـــبو نـــم ةياـــقولا ماـــظـــن راــــطإ يف ةذـــــخـــتمـلا ىرخألا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتــــــحفاكمو )91– ديــــــفوك( اــنوروــك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

لوأ نـــــم ءادــــتبا موـــسرمـلا اذـــه ماــــكحأ يرـــســـت :٧ ةّداملا
.12٠2 ةنس ويام

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــه رـــشـــنــــي :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ92 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر71 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤـم يساــئر موـــسرــم

ةــساـئرــب ماــهــم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ8
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناــبـعش52 يف خّرؤــم يساــئر موــسرـــم بجوـــمب
يــتآلا نادـــّيـسـلا ماــهــم ىـهــنت ،1202 ةـنـس لـــيرــبأ8 قــفاوــملا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرب ،امهامسا

،تاساردلل اريدم هتفصب ،شطيطق ديعلا–

لئاسولاو تاموظنملل اريدم هتفصب ،يدلاخ سابع رينم–
.ةيتامولعملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابـعش52 يفخّرؤـم يساــئر موــسرــم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناــبعش52 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بـــجوــمب
ةداــسلاوةدّيــسـلا ماــهــم ىــهـنت ،1202 ةـنـس لــيرـــبأ8 قــفاوــملا
: مهبلط ىلع ءانب ،ةاضق مهتفصب ،مــهؤاـمــسأ ةــيـتآلا

 ،سارعلوب راتخم–

،كايرس اضر–

،يدامح دوليم–

،يناكرب يقوش–

،اي ةليمج–

،مالس ةزمح–

.قوزرم ضاير–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــملا ماـهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنس ليرــبأ8
ةـيــجراــخلا ةـيــلاملاو ةــيداــصتقالا تاــقالـــعــلل ماــعــلا
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قــحلا دــبـعدـــّيــسـلا ماـــهـمىهــنت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ8 قــفاوــملا

ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل اماــع ارــيدــم هـتــفـصـب ،يواــجب
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
نيـــمألا ماـــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنس لـــيرـــبأ31
.اقباس– ةـــقاــطــلا ةرازوـــل ماـــعــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ميركلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا
هفيلكتل ،اقباس– ةقاطلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يسيوع
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم

ريدـملا ماــهــم ءاـــهــنإ نـــمـضـتي ،1202 ةنس لـــيرـــبأ31
ديشرتو ةقاطلا ريوـطـتل ةـيـنطوــلا ةــلاـــكوــلل ماـــعــلا
.اهلامعتسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

حلاصلا دمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ31 قـفاوـملا
رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل اـماـع ارــيدــم هــــتـــــفصب ،ةبيرزوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اهلامعتسا ديشرتو ةقاطلا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةنجـللاـب ماــهـم ءاــهــنإ نـمــضتـي ،1202 ةـنـس لــيرـــبأ8
.ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولل ةريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع نابـعـش52 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب

ربمـتـبس21 نــم ءادـــتبا ،ىهنـت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ8 قـفاوـملا
،نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم،9102 ةنس

: ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولل ةريدملا ةنجللاب ءاضعأ
،نواب زاع دمحأ–
،خارفلوب دباع–
.ريخص بيبحل دمحـم–

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم

يريدم ماهم ءاـــهــنإ نـمـضـتــي ،1202 ةــنـس لـــيرــبأ31
.تاعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةداســلاوةدــّيـسلا ماــهــم ىــهنت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ31 قــفاوــملا
: ةيتآلا تاعماجلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا



٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٧١
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2441 ماع نابـعـش52 يـف ناـخّرؤــم ناـيــساــئر ناموـسرم
نييـعـتـلا نانمضتـي ،1202 ةـنــس لـــيرــبأ8 قــفاوــملا
.ةّيروــهــمجلا ةــساــئرــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـبـعـش52 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةـنس لــيرــبأ8 قــفاوــملا

: ةّيروهمجلا ةسائرب

،دراوملل اماع اريدم ،شطيطق ديعلا–

مالعإلا ةمظنأوةنمقرلل اماع اريدم ،يدلاخ سابع رينم–
.لاصتالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موـسرــم بــجوــمب
لصيف ناضـمر دـــعاسّديسلاّنيعي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،قارزلوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةحلصم سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
دهعملاب ةيملعلا تارهاظتلا مــيـظـنتو تاــيرـــشـنلا
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اسيئر ،لامر نيمأدّيسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

دهعملاب ةيمـلـعلا تارــهاــظـتلا ميـظـنتو تاــيرـشـنلا ةــحـلصـمل
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع نابعش52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
باون نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـبــعش52 يــف خّرؤـم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

: ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون

نيمدــخــتسملا تاــناصحل رــيدــم بئاــن ،ةــبــطوـــب رـــيـــمأ–
،ةيسامولبدلا تالحملاونييسامولبدلا

ةيسامولبدـلا تازاـيـتـمالل رــيدــم بــئاــن ،مورــكأ دوــعــسـم–
،ةيلصنقلاو

،يقاوبلا مأ ةعماجب ،رابوح ةديرف–

،ترايت ةعماجب ،لضفلب خيشلا–

،وزو يزيت ةعماجب ،هست دمحأ–

،ةفلجلا ةعماجب ،ناموقلب قوزرب–

،لجيج ةعماجب ،شاوعك حلاص–

،1 فيطس ةعماجب ،نانج ديجملا دبع–

،1 ةنيطنسق ةعماجب ،نوكج ديمحلا دبع–

              ،سارهأ قوس ةعماجب ،ةدبزوب ريبوز–

    ،ةيادرغ ةعماجب ،يكشب رهزل–

.لصاوتملا نيوكتلا ةعماجب ،ةسيوم دوح لامج–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدـملا ماـهــم ءاــهــنإ نــمـضتـي ،1202 ةـــنس لـــيرـــبأ8
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب بابشلل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ناولم ىليل ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس لــيرـبأ8 قــفاوــملا

،ةضايرلاو بابشلا ةرازوــب بابـشـلل ةـماــع ةرــيدــم اـهـتـفــصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
نيـــمألا ماــهـم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةنــس لــيرــبأ31
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازول ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رياربـف12 نــم ءادـتـبا ،ىـهـنت ،1202 ةـنـس لــيرـــبأ31 قــفاوــملا

اماع انيمأ هتفصب ،ةمشوبدمحـمدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازول

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــمألا ماــهــم ءاــهــنإ نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس لــيرـــبأ31
.ةراجتلا ةرازول ماــعـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شق ميركدّيـسلا ماــهـمىهـنت ،1202 ةـنس لــيرــبأ31 قــفاوــملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةراجتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب
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،تارمتؤملل ريدم بئان ،يجاح سانول–

،رفسلا قئاثوو تادنتسملل ريدم بئان ،يتاحرف ماشه–

،يقيرفإلا داحتالل ريدم بئان ،بدحم رهاط–

،حالسلا عزنو نمألل ريدم بئان ،يفاولا ردان–

ةيلاملاوةيداصتقالا نوؤشلل ريدم بئان ،يناسح رتنع–
،ةيراجتلاو

،مالعإلا لئاسو عم تاقالعلل ريدم بئان ،ربجم قلاخلا دبع–

ةيتاموـلـعملا ةـظـقـيـلل رـــيدــم بــئاــن ،سالـــح نـــيدــلا حالص–
،يجراخلا لاصتالاو

،نيمدختسملا رييستل ريدم بئان ،يشعلا قراط–

.ةينازيملل ريدم بئان ،يواسونس نمؤملا دبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،فداه نيدلا روندّيسلانّيـعـي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ8 قــفاوــملا

.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب تامولعملا مظنل ريدم بئان

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يزرــغ دوـــعـسمدــّـيـسـلانّيــعـي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ8 قــفاوــملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤـم يساــئر موــسرـــم
رــيدــم يبــئاــن نيـيـعت نمضتي ،1202 ةـنـس لــيرـــبأ8
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

: لدعلا ةرازوب ريدم يبئان

،زيهجتلا ةينازيمل ريدم بئان ،نايزمأ دارم–

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،شالب ديمح–

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8

.ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيـتآلا دّيسلاوناــتدّـيسلا نّيــعـت ،1202 ةنس لــيرـــبأ8 قفاوملا
فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون ،مهؤامسأ
: ةيلاملا ةرازوب

،يلاملا فارشتسالل ريدم ةبئان ،يميهارب ةليبن–

ىلع قبطملا فارشتسالل ريدم ةبئان ،فوتكأ ةريم–
،ةمادتسملا ةيمنتلا

ةيفارشتسالا تاساردلل ريدم بئان ،شابك يرباجلا–
.ةيفاقثلا ةيعامتجالا ةيمنتلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31
.مجانملاو ةقاطلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يسيوع ميركلا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا
.مجانملاو ةقاطلا ةرازول اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــعــلا نيمألا نييــعـت نمـضـتي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ31
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤــم يساــئر موسرـم بــجوــمب
حــلاصلا دــمحـمدـــّيـسـلا نّيــعـي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ31 قــفاوــملا

تاــقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاــقـتنالا ةرازوــل اـماع انـيـمأ ،ةـبـيرزوــب
.ةددجتملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
.تاعماج يريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا

: ةيتآلا تاعماجلل نيريدم



٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٧١
17م١٢٠٢ ةنس ليربأ٩٢

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب
.ةيبرعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع نابـعـش52 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
،يحساك ةسينح ةدّيسلانّيعت ،1202 ةنس ليرــبأ8 قــفاوـملا

ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب تاسارد ةسيئر
.ةيبرعلا ةغلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03

رــيوــطــتــلاو يمــلـــعـــلا ثحـــبـــلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا روندّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

طيــــطـــخــتو تاــيـــــئاـــصحإلــل رـــــيدـــــم بــــئاـــن هـــــتـفـصب ،نوزــــع
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف تارامثتسالا
هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

.ىرخأ ةفيظوب
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
موـــــلــــعــلا يــف ثـحــبـلــــــــــــــــــل ةــيــتاـــعوـــضوـــملا ةـــلاــــكوـــلا

.ايجولونكتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةريمس ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

يف ثحـبـلـل ةـيـتاـعوضوملا ةـلاـكوـلــل ةرــيدــم اــهــتـــفصب ،رداش
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ايجولونكتلاو مولعلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو اــيــفارــغـجلاو ضرألا موــلـــع
 .1 ةنيطنسق ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ماحر لامجدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

ةـئيـهـتـلاو اـيــفارــغـجلاو ضرألا موــلــع ةــيــلــكــل ادــيــمــع هــتـــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،1 ةنيطنسق ةعماجب ةينارمعلا

،يقاوبلا مأ ةعماجب ،يبيد ريهز–

.تسغنمات ةعماجب ،ةشوش ينغلا دبع–

،سادرموب ةعماجب ،يحاي ىفطصم–

،تليسمسيت ةعماجب ،موهد ديجملا دبع–

،ةيادرغ ةعماجب ،يساس نب سايلإ–

.نازيلغ ةعماجب ،يرحب دمحأ–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
زــكرــم رــيدــم نييــعت نـمـضـتي ،1202 ةــنس لـــيرــبأ8
.كــيـناــكـيملا يف ثـحـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،باــبــكوــب ميـلسدّيســـلانّيـــعـي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ8 قــفاوـملا

.كيناكيملا يف ثحبلا زكرمل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
زـــكرــم رـــيدـــم نيـيــعت نـمـضتي ،1202 ةـنــس لـــيرــبأ8
.ميــلقإلا ةئــيـهت يف ثــحـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،ماحر لامجدّيسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

.ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرمل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب بابشلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـبـعـش52 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
،ريبز نايفس دمحـمّديسلاّنيعي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب بابشلل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدــم بــئاــن نييــعـت نـمـضـتي ،1202 ةــنــس ليرـــبأ8
.ىلــعألا يــمالــسإلا سـلـجـملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميكحلا دبع رهاطلادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

سلجملاب ةبساحملاو ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يكرت
.ىلعألا يمالسإلا
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قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةــنس لــيرـــبأ31
.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يحاي ىفطصم ّديسلا ماهمىهنت،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا

،ةـيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زـــكرمل ارـيدــمهـتـفـصـب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةــنس لــيرـــبأ31
.تسغنماتب يعماجلا زكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ينغلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا

هفيلكتل ،تسغنماتب يعماجلا زكرملل اريدم هتفصب ،ةشوش
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةــنس لــيرـــبأ31
.1 ةنتاب ةعماجب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبيد ريهزدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا

نيروطلا يف يلاــعلا نيوــكتلاب اـــفـّـلــكـم ،رــيدــم بـئاــن هــتـفصب
نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،1 ةنتاب ةعماجب جردتلا يف يلاعلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دـيـمـع ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةــنس لــيرـــبأ31
.ةلقرو ةعماجب ةيلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سايلإدّـيـسـلا ماـــهمىهـنـت ،1202 ةنس لـــيرـــبأ31 قـــفاوــملا

مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يساس نب
ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقرو ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلا
.ىرخأ

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـــنس سراــــم03
تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملا مسقب تاسارد
– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةيبنجألا ةرشابملا

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يبرعلا دــمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

ىربكلا عيراشملا مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،ةزيعم
– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدــم ماـــهـــم ءاــــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنـس سراــم03
ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل يزـكرملا رـيـغ دــيــحوــلا كاــبشلا
.ركسعم ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يمود ريشبّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

ةينطولا ةلاكولل يزكرملا ريغ ديحولا كابشلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ركسعم ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ســيــئر ماـــهـم ءاــهــنإ نــمضـتي ،1202 ةــنــس سراـم03
،ةراـــجـــتـــلا رــــيزو ىدــــل بدــــتــــنملا رــــيزوــــلا ناوــــيد
.اقباس– ةيجراخلا ةراجتلاب فّلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رياربف12 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

ناويدل اسيئر هتفصب ،حاقب دوعسمدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
ةراــجــتــلاــب فــّلــكملا ،ةراــجــتــلا رــيزو ىدــل بدــتــنملا رــيزوــلا
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس– ةيجراخلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيتفلكم ماـــهـم ءاـهنإ نمـضتي ،1202 ةـنـس سرام03
بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب
– ةيجراخلا ةراجتلاب ّفلكملا ،ةراجتلا ريزو ىدل

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيتدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا
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ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب نيتفلكم امهتفصب ،امهامسا
ةراــجــتــلاــب فــّلــكملا ،ةراــجــتــلا رــيزو ىدــل بدــتــنملا رــيزوــلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،اقباس– ةيجراخلا

،شالبع ةليهوس–

.يزاغلب ةاجن–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دلاخ نب ردانّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

،ةراـجـتـلا ةرازوـب ةـيدودحلا ةـبــقارــمــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نكي ةيهب ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةشتفم اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03

رـيوـطـتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف
ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازوــب يجوــلوــنــكــتـــلا
.يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون ،مهؤامسأ

ثحـبـلاو يلاـعـلا مـيـلــعــتــلا ةرازوــب يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو
: يملعلا

،ةيرشبلا ةيملعلا تاردقلل ريدم بئان ،نوزع نيدلا رون–

طـيـطـخـتو تاـيـئاصحإلل رـيدـم ةـبـئاـن ،جوـيـع ةــمــيــطــف–
،تارامثتسالا

نيب ثحبلا ةطشنأ قيسنتل ريدم ةبئان ،رداش ةريمس–
.تاعاطقلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةلاكولل ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةجاح نب ةدنيل ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

 .ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــــــع ناـــبــعــش61 يـفخّرؤــم يذــيـفــنت موــــسرــــم
نيــيـعـــت نـــمـضــتـي ،1202 ةنــس سراــم03 قفاوـــملا

ةنمقرلا ةرازوب صيـخـلـتلاو تاــساردـــلاــب ةــفــّلـــكم
.تايئاصحإلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبراوش ةيتاك ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماـــــع ناــــبـــعش61 يـف خّرؤــــم يذــيـفــنت موـــــسرــــم
نيــيــــعت نــمـضــــتي ،1202 ةــنـس سراـــم03 قــفاوــملا

.ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفـــّلـــكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا دّيسلاو ناتدّيسلا نيعت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا
: ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم ،مهؤامسأ

 ،شالبع ةليهوس–

 ،يزاغلب ةاجن–

.مولس قيرط–



ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٢3٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ليربأ٩٢ 20

ينطولاعافدلاةرازو

نـــيدعاسم نييــــعت نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةــنس رـــــياربف٠٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع بــــجر٨ يفخّرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارـــــق
.١٢٠٢-٠٢٠٢ ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نييركسع

–––––––––––

ةئامعبسلا نوـيركسعلا نّيعُي ،12٠2 ةـــنس رــــياربف٠2 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــــجر8 يف خّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق بــــجوـــمب
ةــيــئاضقــلا ةــنسلــل ةــيرــكسعــلا ةــيــئاضقــلا تاــهجلا ىدــل نييرــكسع نـــيدـــعاسم ،مـــهؤاـــمسأ ةـــيـــتآلا )877( نوـعـبسلاو ةـيـناـمــثــلاو
٠2٠2-12٠2:

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ملاس يمع  .٥٥
رداقلا دبع ةموطف نب  .6٥
يماس ىسوم نب  .7٥
لامك ةجاجوب  .8٥
نيدلا رصن ةرمقوب  .9٥
نايفس موتلكوب  .٠6
داؤف دمـحم نيعبروب  .16
بيجن ةريبش  .26
رمعم ةفيرش  .36
دمحأ نامقد  .٤6
ةلف يجاجملا  .٥6
ماشه جرف  .66
ديشر يراذخل  .76
نامحرلا دبع نانع  .86
روصنم دباع نب  .96
دمـحم ةسينفوب  .٠7
نيدلا ريخ ةعرتوب  .17
هـللا دبع نينارب  .27
يلع ويلدوب  .37
يلع ةرتش  .٤7
نيمأ لفيرد  .٥7
نيدلا رون ةيديامح  .67
زيزع - قراط شوبرح  .77
دازرهش - ةراس لاكرم  .87
ةزمح يغونو  .97
نيساي ينارهو  .٠8
نايفس نونحس  .18

يلع اطاط نب  .82
سنوي ةبيذوب  .92
ةزمح ةسيدوب  .٠3
لامك بيطوب  .13
دومح دامد .23
دمـحم يالوم  .33
راتخم نيرسن  .٤3
يماهوتلا شروط  .٥3
قيفوت يواوز  .63
رمعم يلادع  .73
نيدلا رون قاقب  .83
ريبوز روكاب  .93
دمـحم رونب  .٠٤
قيرط يواسوم  .1٤
ميهارب روزرز  .2٤
رضخل نيعامس نب  .3٤
ميلس يلاهوب  .٤٤
ليعامسإ ةراطوب  .٥٤
قوراف لماه  .6٤
نيدلا رون ةصورخ  .7٤
حبار يقيقر  .8٤
نيمل دمـحم بياس  .9٤
ةحيلص تبات  .٠٥
ميركلا دبع يواللا دبع  .1٥
دمـحم ةرامع نب  .2٥
ميلس قالعوب  .3٥
دمـحمأ ناديز  .٤٥

ليعامسإيقيدص.1
ديمحناكف.2
رمع دمـحم.3
دمـحم شيشرب  .٤
ةمطاف يناودوب  .٥
ديجملا دبع ينامتع  .6
حلاص يوالعم  .7
مساقلب تانسح  .8
رامع يميعز  .9
رديوق ناملس  .٠1
ىفطصم شيورد - طبيرش  .11
جاحلا ةجلسوب  .21
حلاص ةبطوب  .31
ةرهز شانحوب  .٤1
دمحأ يملاس  .٥1
ريبزلا ةليوغ  .61
ديمح ريربإ  .71
دمحأ شيمن  .81
ريمس ةينياور  .91
ديمحلا دبع سانهب  .٠2
طسابلا دبع ودج نب  .12
نامثع ديعلب  .22
لامك يسابع  .32
ديرف شايلب  .٤2
نيساي تاكرب  .٥2
ميهاربإ ةشكع نب  .62
دمـحم ةيبرع نب  .72
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يفطل يرون  .٠61
فيطللا دبع - دمحأ حامس  .161
دولوم يسنوي  .261
دمـحم  يلومز  .361
جرعل ةليطسوب  .٤61
رهاط يشونخ  .٥61
ناوضر يدمـحم  .661
دمحأ بيبر  .761
نموملا دبع يبرعلب دمـحم  .861
ةدوع نب نيدموب  .961
ظيفحلا دبع يشانح  .٠71
دمحأ ليمج  .171
تاحرف ساروب  .271
ديجم يناميلس  .371
فسوي حودوب  .٤71
ظيفحلا دبع ليوطوب  .٥71
رداقلا دبع ةرهز نب  .671
ةحيلص ةبيوب  .771
نيدموب بوهيملب  .871
لصيف حاقرق  .971
بوهيم يدمح  .٠81
زيزعلا دبع يمالس  .181
ناضمر ميدع  .281
جاحلا لدني  .381
ةردب مادز  .٤81
ميهارب يداح  .٥81
قازرلا دبع جوبرق  .681
ةديبز نايزوب  .781
نيمل - دمـحم ينامالس  .881
قازرلا دبع يفيس  .981
ميرم نامحرلادبع نب  .٠91
دمـحما ومح نايز  .191
دومحم يوارعش  .291
دمـحم فشرخ  .391
دمـحم يناورم  .٤91
باهولا دبع نارقم نب  .٥91
دارم ىسيع نب  .691
دمحأ نافيك  .791
ليبن يفرج  .891

رضخل نانروب  .121
رضخل ةرازوب  .221
نابعش ةياغزوب  .321
ضاير ةداوج  .٤21
يراوه يضف  .٥21
دومحم رــح  .621
ملاس يربل  .721
لامك عنام  .821
ىفطصم يروتسم  .921
اضر مدقم  .٠31
ضاير ةيقيازر  .131
ةريصن نيجاط  .231
دمـحم تباث  .331
دامع رتيز  .٤31
ةمير نودبع  .٥31
حلاص تنكيتأ  .631
ناوضر نابضغ نب  .731
يدهم ةلحك نب  .831
ديمحلا دبع يزيزعوب  .931
رامع ةخوشخشوب  .٠٤1
دولوم نابدلاوب  .1٤1
داؤف ةجيوجلوب  .2٤1
نيدلا دامع ةزعموب  .3٤1
نيدباعلا نيز - نيمأ دمـحم فونش  .٤٤1
فيرشلا يبرغ  .٥٤1
ميكحلا دبع يليوغ  .6٤1
يشايع سالح  .7٤1
ماهس يدمح  .8٤1
لالع  دعسي  .9٤1
ىفطصم زاولق  .٠٥1
رمعم ةيسياسق  .1٥1
رداقلا دبع يلاصق  .2٥1
دمـحم نفيفل  .3٥1
نيدلاردب يليسم  .٤٥1
ريمس ةيرصانم  .٥٥1
رداقلا دبع ياطم  .6٥1
دمـحم نايزم  .7٥1
نايفس ينايلم  .8٥1
رداقلا دبع راشن  .9٥1

ديزي هحي  .28
اضر بيعش نب  .38
نيدلا رون ينايزم  .٤8
دارم هـللا نوع .٥8
نيمل - دمـحم يريخلب  .68
ءايركز يركسب  .78
ديعس زاكعوب  .88
ميلح صفحوب  .98
ىفطصم ةونوب  .٠9
ةبيسن يلابرد  .19
نيمأ - دمـحم ةيبدانج  .29
نيمأ شيورد  .39
ليلخ رعاولا  .٤9
دمـحم ودادمح  .٥9
دامع يرومعم  .69
فوؤرلا دبع ينايلم  .79
ديمحلا دبع طبارم  .89
رساي ىسوم  .99
لامك لولكس  .٠٠1
نيدباعلا نيز - فسوي فلركي  .1٠1
دمـحم يفسوي  .2٠1
سيداب زيزع  .3٠1
ناميلس رصان نب  .٤٠1
دمحأ ساعد  .٥٠1
ميكح ةيجيالث  .6٠1
يحتف يناشب  .7٠1
نانح ةشكاكب  .8٠1
ديرف يديعلب  .9٠1
دمـحم يمساقلب  .٠11
نيساي فراش نب  .111
لامج ميالس نب  .211
ديجم وطي نب  .311
ةقيفر شيرب  .٤11
هـللا دبع رهاطب  .٥11
نايفس ةيكياربوب  .611
حيلاص ةكرشوب  .711
نيمل يدوادوب  .811
رضخل ةمرفوب  .911
يراوه ةريخوب  .٠21
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رودق فافحلب  .772
يزمر يرارد نب  .872
رداقلا دبع حيتش  .972
قيفوت يريقف  .٠82
دمـحم يديراد  .182
رمع يماح تيأ  .282
رداقلا دبع رماع نب  .382
هـللا دبع ةنيماي نب  .٤82
نيدلا زع مغالشوب  .٥82
طسابلا دبع - دمـحم ةبوبد  .682
نايز يداود  .782
ناورم يكلام  .882
رداقلا دبع يتوار  .982
رداقلا دبعيبرعلا يس  .٠92
رضخل يوايحي  .192
قحلا دبع فداهلب  .292
نايفس هـللا دبع  .392
ريمس يناسيع  .٤92
قيفوت ةيبجاحم - شوهب  .٥92
ءارهزلا - ةمطاف ينامحد  .692
ةرهزلا - ةمطاف ةكوف  .792
هـللا دبع يمومح  .892
نيدلا ردب روكرك  .992
دولوم زيزعب  .٠٠3
ةزمح لابقوب  .1٠3
دمـحم ثارح  .2٠3
لفون يرحب  .3٠3
لداع رونقوب  .٤٠3
ديهاج شوميع  .٥٠3
رونم يمشاه  .6٠3
ىسوم كلام نب  .7٠3
دارم ينيادج  .8٠3
رمعم راريزراد  .9٠3
ديلو يديزوب  .٠13
لامج يناشب  .113
حاتفلا دبع زيزاعوب  .213
ريدن تاحونج  .313
لولج يبورخ  .٤13
دمـحم يدومصم  .٥13

دمـحم يناسملت  .832
نامحرلا دبع لباح  .932
ليعامسإ يقزر  .٠٤2
دلاخ ةزعموب  .1٤2
غيزامأ سانوأ  .2٤2
ميسن نوراه  .3٤2
ةزمح سارلا رمح  .٤٤2
ةريسي - ءامسأ نيدلا زع  .٥٤2
فسوي يجارد  .6٤2
يلاليج يوادعس  .7٤2
بوقعي شاعقم  .8٤2
ناهمسإ - ءاميش - ةرهز يويسر  .9٤2
مالسإ ودعس  .٠٥2
نيدلا دامع ينامحر  .1٥2
ريخلب يوالا دبع  .2٥2
يلاليج رافشب  .3٥2
ميكح يميهارب  .٤٥2
حلاص ةليلغ  .٥٥2
هــللا دبع نب ةدامح  .6٥2
جاح يتيازم  .7٥2
دمـحم يواسوم  .8٥2
ديزوب يداجن  .9٥2
نيدلا رون يرارجس  .٠62
نيدلا رصن نوناز  .162
رداقلا دبع رازوب  .262
دمحأ نوفلخ نب  .362
زيزعلا دبع ملاس نب  .٤62
يلع ضويب  .٥62
رداقلا دبع لالج  .662
جاح رهوجلب  .762
نيدلازع ورج  .862
هـللا دبعوب حضاو نب  .962
ديرف ضيرملا  .٠72
نانح يشاوك  .172
دمـحمأ جابغد  .272
ةجيدخ شاقرف  .372
ةديعس جاوحر  .٤72
ةنيمسي قيقر  .٥72
ناوضر يناميلس نب  .672

رداقلا دبع يدباع  .991
لامك ةيطع  .٠٠2
ىفطصم زوزع  .1٠2
نايفس نيدلا يحم نب  .2٠2
نيمأ دمـحم ينوزع  .3٠2
ليبن نورقش  .٤٠2
ةراص يمشاه  .٥٠2
سايلإ ريشد  .6٠2
ميهاربإ يريزوب  .7٠2
دمحأ ةجلسوب  .8٠2
ليعامسإ نيروق  .9٠2
ةزمح يزوزعم  .٠12
نيدلا لامج نوميم .112
سايل يدمـحم  .212
دمـحم يوادعس  .312
دمـحم يريمس  .٤12
   ماشه -نموملا دبع قورز  .٥12
نيمالا دمـحم ةلوغلب  .612
ديلو حراف  .712
نيساي سوا  .812
لالب فاتك  .912
نيمألا ركبوب  .٠22
رداقلا دبع يوامشح  .122
رهاط ةلغنوب  .222
ديمحلا دبع - ىفطصمالع  .322
رداقلا دبع يبجحم - لولج  .٤22
ماسو سيرخ  .٥22
ةماسأ ينوقع  .622
زيزعلا دبع قاور  .722
ناهمسإ يوارحص  .822
ظيفحلا دبع بوبع  .922
ةزمح دوليملب  .٠32
قحلا دبع رارقب  .132
ميكحلا دبع بيد  .232
ديعس ميحر  .332
ةضور ةباحسوب  .٤32
سراف فارغ  .٥32
ظفاحلا دبع ينايلع  .632
يناه سالحوب  .732
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رضخل ةيرحب  .٤93
ديشر ةعاش نب  .٥93
رداقلا دبع يوابيط  .693
نمحرلا دبع قارزموب  .793
سراف ةرامع نب  .893
دمـحم يبيرعلب  .993
نيدلا حالص ةيقيازر  .٠٠٤
ديمح يلاليكلاب  .1٠٤
ماشه ةريدز نب  .2٠٤
ليختوب فيرش نب  .3٠٤
دمحأ  دراب  .٤٠٤
دلاخ لالخلا  .٥٠٤
بيط ةبيطوب  .6٠٤
دوعسم ينساي  .7٠٤
ينهم يدمح  .8٠٤
دمـحم رصانب  .9٠٤
قيفر حارف  .٠1٤
دوليم ىسيع  .11٤
دامع فيك  .21٤
لداع فيلوب  .31٤
رمع بارع  .٤1٤
قارشإ ركاس  .٥1٤
نيدموب يقرش  .61٤
فوؤرلا دبع نومحر  .71٤
نيدلا رصن لوغلب  .81٤
ريمس ىوح نب  .91٤
نيسح كلام  .٠2٤
ةزمح يفسوي  .12٤
رداقلا دبع روشاع  .22٤
رديوق زاور  .32٤
ىسوم ةجوخ يلع  .٤2٤
نيسح طاوع  .٥2٤
قداص باقرع  .62٤
ديبع ةيلياطع  .72٤
ديشر شاوب  .82٤
دمـحم ةبالوب  .92٤
ناضمر يريزاج  .٠3٤
حتاف ةبيجق  .13٤
لالب ةلعل  .23٤

قيدص ةميلح نب  .٥٥3
ميهاربا شياش  .6٥3
رضخل -نيدلا سمش  ىولس  .7٥3
يمشاه يلاليف  .8٥3
نيمأ دمـحم ددسم  .9٥3
دمحأ ديس يراكف  .٠63
نيمألا دمـحم رذيخ  .163
حتافلا دمـحم ةلحروب  .263
يحي ماحق  .363
ماشه ةروح نب  .٤63
نيدلا يقت سانو  .٥63
يدهم ةملاس  .663
فسوي لساب  .763
يرخف - فوؤرلا دبع شابد  .863
ميحرلا دبع عجار نب  .963
باهولا دبع حالم  .٠73
ديعس يداود  .173
ليلخ  يفوع  .273
لامك ديعلب  .373
دمـحم يركاس  .٤73
نيدلا رون نارمع  .٥73
دمـحم سراملب  .673
رصان كاطه  .773
رمع رياحب  .873
لامك  مكاح  .973
يحتف  ةفلخ نب  .٠83
يلاعلا دبع دايع نب  .183
نيدلازع بيذ  .283
رداقلا دبع يركب  .383
رهاط يمغيز  .٤83
يلع عنام  .٥83
ريذن ةحيشوب  .683
قيرط ةوارهوب  .783
باهولا دبع ةدازوب  .883
لامك رامخ  .983
حلاص ةجاون .٠93
قيفوت شايع .193
نيدباعلا نيز جارس ينومرق  .293
نيسي يمكاح  .393

رديوق يقانز  .613
دمحأ يكرابم  .713
رضخل لالقش .813
ديشر ريغص  .913
يحتف يوطع  .٠23
ميهارب ةزهوب  .123
فسوي يدج  .223
يداهلا قارف  .323
يلع رابك  .٤23
قراط رودزم  .٥23
خيش ينامي .623
ديعس  ليبل .723
دمـحم ماعوب  .823
يلاليج يملاس  .923
مساقلب يمع  .٠33
يعمج يدامح نب  .133
رمع دباعلب  .233
ريمس يدلاخ  .333
فيطللا دبع كلاملا دبع  .٤33
قراط دارش  .٥33
نيسح طاقرق  .633
فطاع لديهوب  .733
دلاخ يرصان  .833
ديجملا دبع ةنانجوب  .933
يلاملا دبع دوبع  .٠٤3
رداقلا دبع نايز نب - جاحلب  .1٤3
ديحو ةندخوب  .2٤3
فسوي حولف - فسوي  .3٤3
لصيف يمهاج  .٤٤3
دمـحم يحلا دبع  .٥٤3
نيمألا - دمـحم قالعوب  .6٤3
لداع ةيمساوق  .7٤3
دمـحم يبوهيم  .8٤3
نيمألا دمـحم ةلاوتحوب  .9٤3
ليعامس -قرزل فونش  .٠٥3
ميهاربا ينيادج  .1٥3
فسوي كورمش  .2٥3
دوليم شوطقوب  .3٥3
سراف  نوميم  .٤٥3
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ةرامع يفاول  .11٥
رباج يغياص  .21٥
حبار ريارشب  .31٥
يناغلا دبع نسحلب  .٤1٥
رمع يراوهلب  .٥1٥
دمـحم يلالد نب  .61٥
حابصم ةمينغ نب .71٥
يحتف ةرون نب  .81٥
يزوف دمـحم ةياي نب  .91٥
ديرف مساقوب  .٠2٥
رامع طولاخوب  .12٥
ميكح ةيحلوب .22٥
فايظوب فيطلوب  .32٥
دوعسم دفانقلوب  .٤2٥
ركبوب قاقزوب  .٥2٥
ميلحلا دبع يميهارب  .62٥
قازرلا دبع يميهارب  .72٥
نيدلا زع يباش  .82٥
بيبح خالش  .92٥
ىسوم رعاود  .٠3٥
يقابلا دبع ناخد  .13٥
داؤف حالف  .23٥
رهاطلا زامغ  .33٥
هـللا دبع لوسق  .٤3٥
دمـحمأ ليليرك  .٥3٥
ديرف يناسيعل  .63٥
لصيف عابرل  .73٥
بيطلا رسحم .83٥
نيدموب يفولخم  .93٥
دمحأ يكم  .٠٤٥
دومحم يلسم  .1٤٥
رهاطلا يلبون  .2٤٥
يسيمخل ةيمياجر  .3٤٥
دمحأ يبلاط  .٤٤٥
دمـحم ةنيوروب  .٥٤٥
فولخم يردجمل  .6٤٥
حيلص ةديركش  .7٤٥
قيفوت شيركع  .8٤٥
ريهز طالب نب  .9٤٥

يحتف روقرقوب  .27٤
ةماسوأ ةنيوروب  .37٤
يعمجلا لحكل  .٤7٤
نيمأ رودم  .٥7٤
حيتفلا - دمـحم كوبيت  .67٤
لامج يلدبع  .77٤
نيدلا حلاص يلاوع  .87٤
رونلا دبع يدوجلب  .97٤
دمحأ يضاقلب  .٠8٤
فولخم ةشخوب  .18٤
ركبوبأ - يرورس تالود  .28٤
ميسو جيجح  .38٤
نايفس دنه  .٤8٤
مالسإ ةلاق  .٥8٤
نيمأ - دمـحم يسيوعل  .68٤
نيدلا ريخ يشومل  .78٤
ميهاربإ يدومصم  .88٤
يناه يمالس  .98٤
فوؤرلا دبع شيرحأ  .٠9٤
نيدلارون رصان نب  .19٤
ةزمح ةلابردوب  .29٤
سنوي ةداشنوب  .39٤
نيدلا ءايض يلداش .٤9٤
نامثع نايزمأ  .٥9٤
هـللا دبع جوجح  .69٤
ميلس شومح  .79٤
ىفطصم -نيدلا ءايض ريرح  .89٤
دعم ركاس  .99٤
نيدلازع يساس  .٠٠٥
فوؤرلا دبع تاكرب  .1٠٥
نيدلا يقت ةيمسق نب  .2٠٥
نسحلا ساوقموب  .3٠٥
ماصع بيعش  .٤٠٥
نايفس شيرغ  .٥٠٥
ريبج ةيليابغ  .6٠٥
دامع علصل  .7٠٥
ءايركز كاسم  .8٠٥
يلع ديس دادقم  .9٠٥
قازرلا دبع ةـبـب  .٠1٥

ةعقروب نيز نب  .33٤
قازرلا دبع حابش  .٤3٤
ميلس يسيخد  .٥3٤
ريمس مصعم  .63٤
ديرف يدوعسم  .73٤
ميلس دمصلا دبع  .83٤
نايفس ميهارب نب  .93٤
فسوي ملاس نب  .٠٤٤
ديلولا وريكش  .1٤٤
نامحرلا دبع يمساق  .2٤٤
ديلو ةزايب  .3٤٤
ريمس يرشم  .٤٤٤
حلاص شاعزم  .٥٤٤
ليعامس صقان  .6٤٤
لامك شير  .7٤٤
يراون رهيوس  .8٤٤
موسيم ترورقت  .9٤٤
ىسيعزيزعب تيأ  .٠٥٤
ىفطصم يلع تيأ  .1٥٤
ةفيلخ ةاويكش  .2٥٤
لداع ةبيش  .3٥٤
رمعم ريشبلا  .٤٥٤
ةقرز نب ميرك  .٥٥٤
ةزمح يردوك  .6٥٤
باهو يخارم .7٥٤
بيط ويزرن  .8٥٤
قراط يكيرت  .9٥٤
نيدلا رون ةينقس نب  .٠6٤
لامك بارغوب  .16٤
يمالس ةلافوقوب  .26٤
لداع ةفرطوب  .36٤
حتاف كيرب  .٤6٤
هـللا دبع ىنامحد  .٥6٤
يدهم ىميد  .66٤
عيبر ساوح  .76٤
يراوه رفنخ  .86٤
دمـحم يعيبر  .96٤
فصنم يجاهنص  .٠7٤
ةزمح ولول نب  .17٤
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حلاص يخب  .826
فسوي ةطابسوب  .926
دمحـم ةدرجوب  .٠36
سراف قوزع  .136
سراف شابرب  .236
ةماسأ رارح  .336
سينأ - دمحـم ةدنانز  .٤36
ناسح ينادمح  .٥36
رديح مجر  .636
نيدلا زع ضويبل  .736
يتبسلا ةيفيافق  .836
ديرف لمهم  .936
رماع يشايع  .٠٤6
يركش - دمحأ شابد  .1٤6
رمع بيذ  .2٤6
نيدلا رون شوخب  .3٤6
لامج موغرد  .٤٤6
لامك يريخلب  .٥٤6
حبار ةيزيامح  .6٤6
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٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٧١
27م١٢٠٢ ةنس ليربأ٩٢

٢٤٤١ ماع نابعش٥١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
،نييــعت نــمـضـتي ،١٢٠٢ ةنس سراــم٩٢ قــفاوــملا
تاــهجلا ىدــل يرــكسع دــعاسمل ،ةـــفاضإلا ناوـنـــعـــب
.١٢٠٢-٠٢٠٢ ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا

––––––––––

2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
،حادم نب ظوفحم ديسلا نيعي ،12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا

ةيركسعلا تاهجلا ىدل يركسع دعاسم ةفصب ،ةفاضإلا ناونعب
.12٠2-٠2٠2 ةيئاضقلا ةنسلل

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

سراـــم٤ قــــفاوـــــــملا٢٤٤١ ماــــع بـــــــجر٠٢ يفخّرؤـــم رارــــق
رـــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس

.دراوملل ماــعلا
––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ
يف خّرؤــملا3٠٤-2٠ مــقر يــساــئرــلا موــسرـــملا ىــضــتــقمب–

يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا32٤1 ماع ناــضــمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٤٤2-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةـــــنــــس رـــبــمـــتـــبــــس11 قــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــــع مّرــــحــــم11
نوؤـشـــلا ةرازوـــــــل ةـــــيزـــــكرــــملا ةرادإلا مــــيـــظـــنـــت نـــمـــضـــتـــملاو
،ةيجراخلا

يف خّرؤملا87-12 مقر يـساــئرــلا موــسرـملا ىضــتــقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةــــنس رياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٠-٠2 مــقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ىـضــتــقمبو–
٠2٠2 ةــــنس يفناج11 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج٥1
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذـــلا

٠2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو12٠2 ةـــنس سرام٤ قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بـــــــجر
ةرازوب دراوملل اـــــماع ارـــــيدم ،ةيطع حلاص دّيــــسلا نييــــــعت
،ةيجراخلا نوؤشلا

: يتأي ام رّرقي

رــيدــملا ،ةـيــطع حــلاص دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتاـيحالص دودــح يـف ءاــضـمإلا ،دراوـمــلل ماــعــلا
ليوحتلاو عفدلاب ةصاخلا رماوألا ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا

فرصلا رماوأ ىلع ةقفاوملا تاركذمو تادامتعالا ضيوفتو
تادارــيإلا تاــناــيــبو فــيراصملاــب ةصاخلا تاــبـــثإلا قــئاــثوو
تاذ تارارــقــلا اــهــيــف امب ،تاّررــقملاو قــئاــثوـــلاعـيـمـج ىلعو
.يميظنتلاو يدرفلا عباطلا

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤ قــفاوملا2٤٤1 ماــــع بجر٠2 يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

مودقوب يربص

–––––––––––★–––––––––––

سراـــم٤ قــــفاوـــــــملا٢٤٤١ ماــــع بـــــــجر٠٢ يفخّرؤـــم رارــــق
ريدم ىلإ ءاــــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس

.ةيرشبلا دراوملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا3٠٤-2٠ مــقر يساــئرلا موــسرــملا ىــضتــقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا32٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٤٤2-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةـــــنــــس رـــبــمـــتـــبــــس11 قــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــــع مّرــــحــــم11
نوؤـشـــلا ةرازوـــــــل ةـــــيزـــــكرــــملا ةرادإلا مــــيـــظـــنـــت نـــمـــضـــتـــملاو
،ةيجراخلا

يف خّرؤملا87-12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضــتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةــــنس رياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٠-٠2 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
٠2٠2 ةــــنس يفناج11 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج٥1
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذـــلا

بجر٠2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــــــعت نمضتملاو12٠2 ةـــنس سرام٤ قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع
ةرازوب ةيرشبلا دراوملل ارـــــيدم ،رونوب ظيفحلا دبع دّيــــسلا
،ةيجراخلا نوؤشلا

: يتأي ام رّرقي

،رونوب ظيفحلا دبع دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا ريدم
،تارّرـــقملاو قـــئاـــثوـــلا عـــيـــمـــج ىلع ،ةـــيــــجراخلا نوؤشلا رــــيزو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤ قــفاوملا2٤٤1 ماــــع بجر٠2 يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

مودقوب يربص
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رياربف3٢ قــــفاوـــــــملا٢٤٤١ ماــــع بـــــجر١١ يفخّرؤم رارق
ريدم ىلإ ءاــــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس

.ةماعلا لئاسولاو كالمألا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا3٠٤–2٠ مــقر يـساــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتــقــمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا32٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٤٤2-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةـــــنــــس رـــبــمـــتـــبــــس11 قــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــــع مّرــــحــــم11
نوؤـشـــلا ةرازوـــــــل ةـــــيزـــــكرــــملا ةرادإلا مــــيـــظـــنـــت نـــمـــضـــتـــملاو
،ةيجراخلا

يف خّرؤملا87-12 مقر يــساــئرـــلا موــسرــملا ىـضـــتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةــــنس رياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٠-٠2 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقـــمبو–
٠2٠2 ةــــنس يفناج11 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج٥1
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذـــلا

بجر11 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نيـــيـــعت نمضتملاو12٠2 ةـــنس رياربف32 قـــــفاوملا2٤٤1 ماع
لئاسولاو كالـمألــل ارـــــــيدــــم ،يراــــتـــخـــم رـــهاــط دـــنـحم دّيــسلا
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ةماعلا

: يتأي ام رّرقي

،يراتخم رهاط دمـحم دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولاو كالمألا رــيدـــم
،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرـــجلا يــف رارـــــــقلا اذــــــه رــــــشني :٢ ةداـملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف32 قـــفاوــملا2٤٤1 ماع بـجر11 يف رـئازــجلاب رّرـح
.12٠2 ةنس

مودقوب يربص

ليربأ١١ قـــــــفاوــملا٢٤٤١ ماــع ناـبـــعش٨٢ يفخّرؤم رارق
رـــيدـــم ىلإ ءاــــضمإلا ضـــيوـــفت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس

.ةيلاملا
––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا3٠٤-2٠ مــقر يساـــئرلا موــسرـــملا ىـضـتـقـــمب–
يذـــلا2٠٠2 ةـنـس ربــمــفوــن62 قـــفاوملا32٤1 ماــع ناــضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٤٤2-91 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو–
91٠2 ةـــــنــــس رـــبــمـــتـــبــــس11 قــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــــع مّرــــحــــم11
نوؤـشـــلا ةرازوـــــــل ةـــــيزـــــكرــــملا ةرادإلا مــــيـــظـــنـــت نـــمـــضـــتـــملاو
،ةيجراخلا

يف خّرؤملا87-12 مــقر يــساــئرــلا موـــسرـــملا ىـــضـتـــقــمبو–
نـمضتملاو12٠2 ةــــنس رياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٠-٠2 مــقر يذـيــفـنـتـلا موـــسرـــملا ىضــتـــقـمبو–
٠2٠2 ةــــنس يفناج11 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــمــج٥1
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذـــلا

بجر11 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نيـــيــــــعت نمضتملاو12٠2 ةـــنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع
نوؤشلا ةرازوــب ةـــيلاــــملل ارـــــيدـــم ،نحورزوأ دــــمــــحـــم دّيـــــسلا
،ةيجراخلا

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،نحورزوأ دمـحم دّيـــــسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
نوؤشلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيلاملا
ضيوفتو ليوحتلاو عفدلاب ةصاخلا رماوألا ىلع ،ةيجراخلا
قئاثوو فرصلا رماوأ ىلع ةقفاوملا تاركذمو تادامتعالا
تاّررقملاو تاداريإلا تانايبو فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا
ةينوناق ةفصب ةدوهعملاو ةيميظنتلا تايحالصلا يف ةلخادلا
.تارارقلا ءانثتساب ،ةيريدملل

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرــجلا يــف رارـــــــقلا اذــــــه رــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا2٤٤1 ماـــــــــع ناــــبــــعـــش82 يف رــــــــئازــــجلاـــــب رّرـــــــح
.12٠2 ةنس ليربأ11

مودقوب يربص

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


