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كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا
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كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

2٩  ىلإ٩8.8١.١٤.٣20 : فتاهلا

٦٧.8١.١٤.٣20 سكافلا

رئازجلا8٦clé05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠ 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



���������

ةّيميظنت ميسارم

ةقيقد فوقولا ميسرت نــــمضتي ،١2٠2 ةــــنس رــــبوتكأ٦١ قــــــفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٩ يف خّرؤم2٩٣-١2 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................١٦٩١ ةنس ربوتكأ٧١ رزاجم ءادهش حاورأ ىلع امحرت ،تمص

ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ٣١قـفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦ يف خّرؤم88٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح١2٠2 ةنسل زيهجتلل

ةيـــنازـــيـم يف دامـتـعا لــقن نمضتي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ٣١قفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عـــيبر٦ يف خّرؤـــم٩8٣-١2 مـقر يذـــيـــفنتموسرم
..................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رييست

ةـيــنازــــيـم يف دامـتـعا لــقن نمضتي،١2٠2 ةنس ربوتكأ٣١قفاوملا٣٤٤١ ماـــع لوألا عـــيبر٦ يف خّرؤم٠٩٣-١2 مقر يذيفنتموــسرم
...............................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاـقتنالاةرازو رـييسـت

ةـيـــنازـــيـم يف داــمـتـعا لـــــقن نمضتي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ٣١قفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦ يف خّرؤم١٩٣-١2 مـــقر يذـــيفنتموسرم
.................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا  ةرازو رــــــييست

ةّيدرف ميسارم

ةــــيجراخلا تاــــقالعلا رــــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــنــــس رـــــبوتكأ7 قفاوملا3441 ماـع رـــفص03 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
..................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دــهعملاب يــملعلا طــــيشنتلاو

ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ةبانع ةيالو يف

........لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب ّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........ةيلاملا ةرازوب ريدم يتبئان ماهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم

نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس - ةيجراخلا

ةيلخادلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو

....كيناكيملا يف ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................يفاقثلاو يعامتجالا ناسنإلا ملع يف

تايرشنلاو لاصتالا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا3441 ماــــع لوألا عــــيبر3 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
..............................................................................يئيبلاو يـعامتجالاو يداصتقالا ينطوـلا سلجملاب فيشرألاو قئاثولاو

سلجملاب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا3441 ماـــــع لوألا عــــيبر3 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
.................................................................................................................................اقباس - يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

صيخلتلاو تاساردلاب ةـفّلكم ماهــم ءاـهنإ نمضتي ،1202 ةنس رــبوــتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب

صيخلتلاو تاساردلاب نيـــــفّلكم نييــــعت نــــمضتت ،1202 ةــــنس رـــــبوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
...................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب مــــسق ســـيئر نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم

ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٧0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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....ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب نييعتلا نانمضتي ،1202 ةنس رـبوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف نخّرؤم نايسائر ناموسرم

يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو

.......................تايالو نمأ ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيرادإلا ةنامألاب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سـلجملل ةينقتلاو

ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رـفص03 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................................................................اقباس - ةقاطلا

.......يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماـــهم ءاـــهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نيوكتلا ريزو ناويد ســــــيئر ماهــــم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

ةـيمومعلا ةســـسؤملل ماــــعلا رــــيدملا ماــــهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةفلجلا ةنيدم يف يرضحلا لقنلل

............ةديعس ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ناكسلاو ةحصلا رـــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمـــضتي ،1202 ةـــــنس رــــبوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤــم يذــيفنت موـــسرم
................................................................................................................................................................................ةملاق ةيالو

......................مجانملاو ةقاطلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قـفاوملا3441 ماع رـــفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................نازيلغ ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا3441 ماع رفص82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغ سيئر ةفصب ،ينطولا

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا3441 ماع رفص82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملا سيئر ةفصب ،ينطولا

،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا3441 ماع رفص82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغ سيئر ةفصب

،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا3441 ماع رفص82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملا سيئرةفصب

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

٣ يـف خرؤـــملا كرــتـشــملايرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،١2٠2 ةنس ربمتبس2١قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٥ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ىلوألا ةداملا ماكحأ بجومب ثدحملا ةيميلقإلا تاعامجلا سرهف ددحي يذلا٥8٩١ ةنس وينوي22 قـفاوــملا٥٠٤١ ماــع لاوــش
...................................................٥8٩١ ةنس رياربف2 قفاوملا٥٠٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف خرؤملا٠2–٥8 مقر موسرملا نم

٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0١
3م١202 ةنس ربوتكأ٧١
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ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٧0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربوتكأ٧١ 4

92 قفاوملا6341 ماع لوألا عيبر7 يفخّرؤملا رارقلا مّمتي،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم رارق
..............................................................................ةيندملا ةلاحلا قئاثول ةينقتلا تافصاوملا دّدحي يذلا4102 ةنس ربمسيد

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

92 قفاوملا6341 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم رارق
................................ءابرهكلا لقن تآشنم ةنايصل ةينقتلا تافصاوملاب قلعتملا ينقتلا ماظنلا دّدحي يذلا5102 ةنس رياني

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

٠2 قفاوملا٧٣٤١ ماع يناثلا عيبر٠١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،١2٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ماع ةّجحلا يذ٩ يف خّرؤـم رارق
.................................................تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٦١٠2 ةنس رياني

........ةماعلا لئاسولا ريدم بئان ىلإ ءاـــضــمإلا ضــيوـــفت نمــــضـــتي ،1202 ةنس ربمتبس٧2 قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــــع رفص٠2 يف خّرؤــــم رارق

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةنس ويلوي91قفاوملا8341 ماع لاوش52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق
..............................................“ ماموصلا - ةنضحلا - رئازجلا “ ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت نمضتملاو7102

ويلوي91قفاوملا8341 ماع لاوش52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق
..........................“ قالم - سوبيس - ةنيطنسق “ ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت نمضتملاو7102 ةنس

ويلوي91قفاوملا8341 ماع لاوش52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق
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٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0١
5م١202 ةنس ربوتكأ٧١

ةـّيميظنت ميسارم
٩١ يف خّرؤمـلا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري
داــــــمتعا١2٠2 ةـــــنس ةـــــينازــــيم نـــــم ىــــــغلي: ىلوألا ةّداملا

راـــــــنيد نوـــــيلم نوـــــناـــمثو ةـــــئامناــــمثو ناراــــــيلم هردــــق عـــــفد
ناراــــــــيلم اـــــهردـــــق جـــــمانرـــب ةــــــصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠88.2(
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠88.2( راــــــنيد نوــــيلم نوــــنامثو ةـــــئامنامثو
اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقم

8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٧2 يف خّرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا يف
ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )١2٠2

هردق عفد دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠88.2( رانيد نويلم نونامثو ةئامنامثو نارايلم
نويلم نونامثو ةئامنامثو نارايلم اهردق جمانرب ةصخرو
عــباــطــلا تاذ تاــقــفــنــلا يف نادــيــقـــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠88.2( راــنــيد
٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش
اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٣١قـفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦ يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ماع لوألا عيبر٩ يفخّرؤم2٩٣-١2 مقر يسائر موسرم
نـــــمضتي ،١202 ةـــــنس رـــــــبوــــتكأ٦١ قــــــــفاوـــملا٣٤٤١
حاورأ ىلع امحرت ،تمص ةقيقد فوقولا ميسرت

.١٦٩١ ةنس ربوتكأ٧١ رزاجم ءادهش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
ةرقفلا (١٤١و٧-١٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم )ىلوألا
 : يتأي ام  مسري
ربوتكأ٧١ موي ،تمص ةقيقد فوقولا مّسري: ىلوألا ةّداـملا

كلذو احابص )٠٠:١١( رشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع ةنس لك نم
ةــيساــموــلــبدـــلا تاـــيـــلـــّثـــمملاـــبو ينـــطوـــلا بارـــتـــلا لـــماـــك رـــبـــع
ءادـــهش حاورأ ىلع اـــمـــحرـــت ،جراخلاـــب ةـــيرـــئازجلا ةـــيـــلصنـــقــــلاو
.سيرابب١٦٩١ ةنس ربوتكأ٧١ رزاجم

ةـّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يـف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشـني:2 ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

٦١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع لوألا عــيبر٩ يف رــئازجلاب رّرــح
.١2٠2 ةــنس رــبوتكأ

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ماع لوألا عيبر٦ يفخّرؤم٨٨٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
عيزوت لدعــي ،١202 ةنس ربوتكأ٣١قـفاوملا٣٤٤١
بسح١202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماــع لاوــش8 يف خّرؤــمـلا٧١-٤8 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ماـــع لاوــش٧2 يف خّرؤـــمـلا٧٠-١2 مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤمـلا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خّرؤمـلا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماــع ةدـــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

رـيـغ تاـقـفـنـل يطاـيـتــحا
ةعقوتم

عومجملا

عاطقلا

ةــــــــيدــــــــعاــــــــقـــــــــلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

عومجملا

٠٠٠.٠88.2

000.0٨٨.2

٠٠٠.٠88.2

000.0٨٨.2

٠٠٠.٠88.2

000.0٨٨.2

٠٠٠.٠88.2

000.0٨٨.2



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٧0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربوتكأ٧١ 6

لوألا عـــيبر٦ يفخّرؤـــم0٩٣-١2 مقر يذـــــــيفنتموــــــسرم
نمضتي ،١202 ةـــــنس رــــبوتكأ٣١قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع
لاـقتنالاةرازو رـييسـت ةـيــنازــــيـم يف دامـتـعا لــقن
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٥-2١١ ناــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوـــش8 يف خرؤــــمـلا٧١-٤8 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمج٦١ يف خرؤــــمـلا٦١-٠2 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماـــع لاوـــش٧2 يف خرؤــــمـلا٧٠-١2 مـــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –

ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــملا8٠-١2 مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنس يـــــفناج2 قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج8١
لاقتنالا رـــيزول ةـــصصخملا تاداـــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
: يتأي ام مسري
هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠8.١( رانيد فلأ ةئامنامثو نويلم
بابلا يفو ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو رييست
.''ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا''١٠-٥٣ مقر

نويلم هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
رييست ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠8.١( رانيد فلأ ةئامنامثو
نيباــبــلا يفو ةددــجــتملا تاــقاــطـــلاو يوـــقاـــطـــلا لاـــقـــتـــنالا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نيّنيبملا

يوــــقاطلا لاـــــــقتنالا رـــــــيزوو ةـــــيلاملا رـــيزو فـــــــلكي :٣ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةددجتملا تاقاطلاو
ةّيرــــــئازـــــجلا ةّيروــــــــهمجلل ّةيـــــمسّرلا ةدـــــيرــــــجلا يف رـــــــــشنــي يذــــــــلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ربوتكأ٣١قـفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦ يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ماـــع لوألا عـــيبر٦ يفخّرؤـــم٩٨٣-١2 مـــقر يذـــيـــفنتموـــسرم
لــــــــقن ،نــــــمضتي١202 ةـــــنس رــــبوتكأ٣١قـــــفاوملا٣٤٤١
 .نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رييست ةيـــنازـــيـم يف دامـتـعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٥-2١١ ناـــــتدامـلا اـــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاـــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس رــبمسيد١٣ قـــفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماـــع لاوـــش٧2 يف خرؤــــمـلا٧٠-١2 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –

ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤـــملا١82-١2 مـــــقر يـــــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤمـلا٤١-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١  ماع ىلوألا ىدامج
نـــم نوـــنفلاو ةــــفاقثلا ةرــــــيزول ةــــــصصخملا تاداـــــــمتعالا عـــــــيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠8.٣( رانيد فلأ ةئامنامثو نييالم ةثالث
مـــــــقر باــــبلا يفو نونـــفلاو ةـــــفاقثلا ةرازو رــــييست ةــــينازيم
عباطلا تاذ تايعمجلا عيجشت – ةيزكرملا ةرادإلا”٤٠-٣٤
.”يفاقثلا

هردـــــق داــــمتعا١2٠2 ةنس ةــــينازـــيمل صصـــــخي:2 ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠8.٣( رانيد فلأ ةئامنامثو نييالم ةثالث
مـــــقر باـــبلا يفو نوــــنفلاو ةـــــفاقثلا ةرازو رــــييست ةـــينازيم
تاكلتمملا ميمرتو ظفحل ةـــينطولا ةـــسردملل ةـــناعإ''٤2-٦٣
.''ةيفاقثلا

،نونفلاو ةفاقثلا ةرــيزوو ةــيلاملا ريزو فـلكي:٣ ةّداملا
يف رــــــــشنــي يذــــــلا موــسرملا اذـــــه ذــــــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لــــــك
ةّيـــــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروـــــــهمجلل ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا
.ةّيبعّشلا

ربوتكأ٣١قـفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦ يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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قحلملا لودجلا

1.500.000

300.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

03 - 34

90 - 34

ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
..........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم
لوألا  عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو١2٠2 ةنس وــــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤملا١2-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٥.٥( رانيد فلأ ةئامسمخو نييالم ةسمخ

يفو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم يف
.''تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل ةناعإ''٧٩-٦٣ مقر بابلا

هردـــــــق داــــمتعا١2٠2 ةـــنس ةـــينازــــيمل صصــــــخي:2 ةّداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٥.٥( رانيد فلأ ةئامسمخو نييالم ةسمخ

يفو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم يف
.''ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا''٤٠-٤٣ مقر بابلا

ةـــــــيمنتلاو ةـــــحالفلا رـــــيزوو ةــــيلاملا رــــيزو فــــــــلكي :٣ ةّداملا
يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيفيرلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ربوتكأ٣١قـفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦ يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا عـــــيبر٦ يفخّرؤــــم١٩٣-١2 مـــقر يذـــيفنتموــــسرم
نــــمضتي ،١202 ةــنس رــــبوتكأ٣١قفاوـملا٣٤٤١ ماع
ةحالفلا  ةرازو رــــييست ةـيـــنازـــيـم يف داــمـتـعا لـــقن
.ةيفيرلا ةيمنتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١41و٥-2١١ ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمج٦١ يف خرؤــــمـلا٦١-٠2 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
لاّوــــــش٧2 يف خرؤــــــمـلا٧٠-١2 مــــــقر رــــــمألا ىــــضتقمبو –

نوــناق نــمضتملاو١2٠2 ةــنس وــينوي8 قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدعــــقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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7 قفاوملا3441 ماـع رـــفص03 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
رــــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــنــــس رـــــبوتكأ
دــهعملاب يــملعلا طــــيشنتلاو ةــــيجراخلا تاــــقالعلا
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع رـــــفص03 يف خّرؤـــــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
نيدلا روندّيسلا ماــهمىــــهنت ،1202 ةنس رـــــبوتكأ7 قــــفاوملا

طــــــيشنتلاو ةــــيجراخلا تاــــقالعلل ارــــيدم هتــــفصب ،شـــــيكرم
،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب يملعلا

.هبلط ىلع ءانب
`````````````````````````H`````````````````````````

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبوـــــتكأ
داــــــسفلا نــــم ةــــياقولل ةــــينطولا ةــــئيهلاب تاــــسارد
.هتحفاكمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
نيدلا زــعدّيـــسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ7 قــــفاوملا

ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب تاساردلل اريدم هتفصب ،ىواق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،هتحفاكمو داسفلا نم

`````````````````````````H`````````````````````````

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودـــــنم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ

.ةبانع ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رــــفص03 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
ةنس تشغ12 نم ءادتبا،ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

اــــيلحم اـــبودنم هــــتفصب ،ةـــسوس نوـــمأمّديــــسلا ماــــهم ،1202
.ةافولا ببسب ،ةبانع ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول

`````````````````````````H`````````````````````````

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلـــــكم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبوــــتكأ

.لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،سيبمع نيسحّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7
.لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب اّفلكم

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
يـــــتبئان ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رـــــبوتكأ

.ةيلاملا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع رــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
يتآلا نيتدّيسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس رـــــبوتكأ7 قــــفاوملا
: ةيلاملا ةرازوب ريدم يتبئان امهتفصب ،امهامسا

عاــــطقلا تاــيئاصحإل رــــــيدـــم ةــبئان ،يــنيزوأ لاــمأ ةاـــيح –
نم ءادتبا ،تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا يف يقيقحلا

،لكيهلا ءاغلإ ببسب ،1202 ةنس وينوي6

تاــقالعلاو نواـــعتلل رــــيدم ةـــبئان ،فــــسوي نــــب ةـــــيدان –
وأ ةصصختملا فارطألا ةددعتملا تائيهلا عم ةيداصتقالا
ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيومنتلا
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيجراخلا
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رـــــفص03 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
ميركلا دبعدّيسلا ماهمىــهنت ،1202 ةـــنس رـــبوتكأ7 قــــفاوملا
ةـــــيبرغلا اـــــيقيرـــفإل رـــــيدم بــــئان هـــتفصب ،مالــــسلا دــــبع تـــيآ
هـــــــفيلكتل ،اـــــقباس - ةــــيجراخلا نوؤـــــشلا ةرازوــــب ىــــطسولاو
.ىرخأ ةفيظوب
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع رـــــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــــجومب
زانيهش ةدّيسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةـــنس رـــبوتكأ7 قــــفاوملا

تارارقلا ةبقارمو نيبختنملل ريدم ةبئان اهتفصب ،يغاوز
،اــــــقباس - ةـــــيلحملا تاـــــعامجلاو ةـــــيلخادلا ةرازوـــــب ةــــيلحملا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ةّيدرف ميسارم



٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0١
9م١202 ةنس ربوتكأ٧١

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـــــــــّفلكم ماــــهــم ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس رـــــبوــــتكأ
ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةميحر ةدّيــــسلا ماـــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس رـــــبوتكأ7 قــــفاوملا

ةنامألاب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،بالغ ىده
ىلع ءانب ،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا

.اهبلط
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قفاوملا3441 ماع رفص03 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نيـــــفّلكم نييـــــــــعت نــــمضتت ،1202 ةــــنس رـــــبوـــــتكأ7
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ميرـــــكلا دــــبع دّيــــسلا نّيــــــعي ،1202 ةـنـس رــــــبوـتـكأ7 قـــــــفاوـملا
ةــــــسائرب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب اــــفّلكم ،مالــــسلا دــــبع تــــيآ
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رــــفص03 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
،ناويز ةيماس ةدّيــسلا نّيـــعت ،1202 ةنس رــبوتكأ7 قـــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع رــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
،يغاوز زانيهش ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينامحد ضاير دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
مــــسق ســـيئر نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع رـــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،ىواق نيدلا زع دّيـسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رـــبوتكأ7 قــــفاوملا

ةــينطولا ةــئيهلاب يلودــلا نواــعتلاو قــيسنتلا مــسقل اـــسيئر
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.كيناكيملا يف ثحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع رــــفص03 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بـــــجومب
،بابكوب ميلسّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

.كيناكيملا يف ثحبلا زكرمل اريدم هتفصب
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــــيدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ

ناــــسنإلا مــــلع يف يـــنقتلاو يـــملعلا ثـــحبلا زــــكرم
.يفاقثلاو يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلالـيجدّيــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ7 قـــــفاوملا
يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرمل اريدم هتفصب ،يراتسملا

.يفاقثلاو يعامتجالا ناسنإلا ملع
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3441 ماــــع لوألا عــــيبر3 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا

فيشرألاو قئاثولاو تايرشنلاو لاصتالا ريدم
يــــــــعاـمـتــجالاو يداـــــصتــقالا يـــنــطوــــلا ســــــلــجملاــب
.يئيبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
كلاملا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا

قـــــئاثوــــلاو تاـــــيرشنلاو لاـــــصتالل ارـــــيدم هـــــتفصب ،بوـــــبط
يعاــــــمتجالاو يداـــــصتقالا يـــــنطولا ســــــلجملاب فــــــيشرألاو
.يئيبلاو
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3441 ماـــــع لوألا عــــيبر3 يفخّرؤــــم يــــسائر موـــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا

يداــــــصتقالا يــــنطولا ســـــلجملاب تاــــسارد رــــــيدم
.اقباس - يعامتجالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لالج نب دارمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا

يداــــــــــصتقالا يــــــنطولا ســـــــلجملاب تاــــــساردــــــلل ارــــــيدم هـــــــتفصب
.اقباس - يعامتجالاو



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٧0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربوتكأ٧١ 10

3441 ماــــع رــــفص03 يف ناــــخّرؤم ناــــيسائر ناـــــموسرم
نييعتلا ناــنمضتي ،1202 ةـــنس رـــــبوتكأ7 قـــفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

: ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،فراشوب ديمح –

.تاساردلل اسيئر ،يلدغج قازرلا دبع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رـــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
،ديعس نب رهزل دّيسلا نّيــعي ،1202 ةــنس رـــبوتكأ7 قــــفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
يلحم بودنم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.سادرموب ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع رــــفص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
،يديعسوب يلع دّيسلا نّيـعي ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ7 قــــفاوملا

.سادرموب ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يسائر موسرم
نمأ ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.تايالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مـــهؤامسأ ةـــيتآلا ةداــــسلا ّنيـــعي ،1202 ةــــنس رـــبوتكأ11 قــــفاوملا

: ةيتآلا تايالولا نمأ ءاسؤر

،راردأ ةيالو يف ،يديمح ىسوم –

،راشب ةيالو يف ،يرهوز دمـحم –

،لجيج ةيالو يف ،رارد يناغلا دبع –

،مناغتسم ةيالو يف ،كلاملا دبع نب ديمح –

،ضيبلا ةيالو يف ،يلاليف دمـحم –

،سادرموب ةيالو يف ،ةيلياحم دولوم –

،ةزابيت ةيالو يف ،وراق يحي –

،ةماعنلا ةيالو يف ،ةيلاروب دـمحما –

،نوميميت ةيالو يف ،بيعش دوعسم –

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،ينايزم قازرلا دبع –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،يمشاهلا دمحأ –

،سابع ينب ةيالو يف ،ةلاش ديشر –

،حلاص نإ ةيالو يف ،ريدغج رودق –

،مازق نإ ةيالو يف ،سينولب باهولا دبع –

،تناج ةيالو يف ،يرمحلب رامع –

،ريغملا ةيالو يف ،روصنم ديعس دمحأ –

.ةعينملا ةيالو يف ،ةيفاص نب ميكح –
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر3 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ01
ةــــــــغلل ىلــــــعألا ســـــلجملل ةـــــينقتلاو ةـــــيرادإلا ةـــــــنامألاب
.ةيبرعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،سابع دارم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا

ىلعألا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب تاساردلل اريدم
.ةيبرعلا ةغلل
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3441 ماــــع رــــفص03 يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــــموسرم
ءاـــــهنإ ناـــنمضتي ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ7 قـــــفاوملا

.اقباس - ةقاطلا ةرازوب نيريدم باون ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع رـــفص03 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــــجومب
ةـــيتآلا تادّيـــسلا ماهـــم ىــــهنت ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ7 قــــفاوملا
- ةـــــــقاطلا ةرازوــــــب نـــــيريدم تاـــــبئان نـــــهتفصب ،نـــــهؤامسأ

: ىرخأ فئاظوب نهفيلكتل ،اقباس

،تاساردلل ريدم ةبئان ،لابوط ةيدان –

،ةساسحلا داوملا رييستل ريدم ةبئان ،ينارمعلا لاون –

.ماعلا ميظنتلل ريدم ةبئان ،ينامصع نانح –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رـــفص03 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موسرم بـــجومب
رـــياربف12 نــم ءادـــتبا ،ىـــهنت ،1202 ةــنس رـــبوتكأ7 قـــفاوملا

ريدم بئان هتفصب ،تاجعنوب سايلدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
،اقباس - ةقاطلا ةرازوب ةينقتلا ةبقارملاو يعانصلا نمألل
.لكيهلا ءاغلإ ببسب
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قـــــيثوتلل رـــــيدم ةـــــبئان اـــــهتفصب ،ةــــــسيمخ ةرـــــيصن –
،يملعلاويجوغاديبلا

ةــــجمرـبلل رــــيدم ةـــبئان اـــــــهتفصب ،دـــــمــحم يــــس ةـــيجلع –
،تارامثتسالا ليومتو

نيسحتونيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،موحرم ةليمج –
،فراعملا ديدجتوىوتسملا

ةساردلا فورظل ريدم ةبئان اهتفصب ،يسيوعل ةحيلص –
،ةبلطلل ةايحلاو

سرادملل رـــيدم بـــئان هــتفصب ،ياز تـــيأ مــــيــكحلا دـــبع –
،ةعماجلا جراخ

.ميلعتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،دحاولا رديوق ةزئاف –
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ســــــيئر ماهــــم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبوتكأ
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع رفــص03 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
دـــــيشردّيــــسلا ماـــــهــمىــــــهنت ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ7 قـــــفاوملا

ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب ،نورقلوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدملا ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــــنس رـــــبوتكأ
يف يرــــــضحلا لـــــقنلل ةــــيمومعلا ةســـسؤملل ماــــعلا

.ةفلجلا ةنيدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع رـــــفص03 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بـــــجومب
ةنس وينوي32 نــم ءادـــتبا ،ىـــهنت ،1202 ةـــنس ربوتكأ7 قــــفاوملا

ةسسؤملل اماع اريدم هتفصب ،وطي نب ملاسّديسلا ماهم ،1202
.ةفلجلا ةنيدم يف يرضحلا لقنلل ةيمومعلا
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ

.ةديعس ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رــــفص03 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
وـــينوي32 نــــم ءادــــتبا ،ىــــهنت ،1202 ةـنس رــبوتكأ7 قــــفاوملا

اريدم هــتفصب ،زـــيزعب رـــصانلا دـــبعدّيـــسلا ماـــهم ،1202 ةـــنس
.ةديعس ةيالو يف لقنلل

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــــب ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبوتكأ
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع رــفص03 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
ةداسلاوتادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةـنس رــــبوتكأ7 قـــفاوملا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،تاساردلل اريدم هتفصب ،ديز نيدلا رون –

لئاــــسولاوةـــــينازيملل ارــــيدم هــــتفصب ،يلــــماك جاــــحلا –
،رييستلا ةبقارمو

ةايح راطإ نيسحتل ةريدم اهتفصب ،يوارحص ايسآ –
،يعماجلا طسولا يف طيشنتلاوةبلطلا

ةـــــــيــمــنــتــلــل ارــــــيدــم هـــــتــفصب ،يـــــنارــبـــج مــــــيــكحلا دــــــبـــع –
،فارشتسالاو

تالداعملاوتاداهشلل اريدم هــــتفصب ،يلــــع نـــب دــــمـحما  –
،يعماجلا قيثوتلاو

،اشتفم هتفصب ،زاورد ريشب –

ةـــــــماعلا ةـــــيشتفملاب اـــــشتفم هـــــتفصب ،تادــــــبع دارــــــم –
،ايجوغاديبلل

ةـــماعلا ةــيشتفملاب ةـــشتفم اــــهتفصب ،يــــشرخ موــــطف –
،ايجوغاديبلل

ةيجوغاديبلا ةياصولل ريدم بئان هتفصب ،شولع دنحم –
نوناقلل ةعضاخلا تاسسؤملا هنمضت يذلا يلاعلا نيوكتلاو
،صاخلا

ددـعـتملا نواـعـتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،ينشخميرـــك –
،فارطألا

،ةفرعملا معد ةمظنأل ريدم بئان هتفصب ،نوقعلا دمـحم –

دصرلاوةبقارملل ريدم بئان هتفصب ،يرفعلا ديشر –
،ينوناقلا

ةــينازيملل رــيدم بــئان هــتفصب ،ةــجوخ روــصنم حتاف –
،ةبساحملاو

،يئانثلا نواعتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،حجفل ةمام –

نــــيوكتلل رــــيدم ةـــــبئان اـــــهتفصب ،تاــــشوهلب ةــــميرك –
،جامدإلاوجراخلا يف ىوتسملا نيسحتو

فارـــــــشتسالل رـــــيدم بــــئان هـــــتفصب ،يفوــــــعلا رــــــمع –
،طيطختلاو
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤــم يذــيفنت موـــسرم
رـــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمـــضتي ،1202 ةـــــنس رــــبوتكأ
.ةملاق ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع رفـــص03 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
رــهاطلادّيـــــسلا ماـــهمىـــــهنت ،1202 ةنــــس رــــبوـــتكأ7 قـــــفاوملا

.ةملاق ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،ينامحر
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7 قـــفاوملا3441 ماــع رـــفص03 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
ةقاطلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ

.مجانملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيـعت ،1202 ةنس رــبوتكأ7 قـــفاوملا
: مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،تاساردلل ةريدم ،ينامصع نانح –

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،ينارمعلا لاون  –

،تايئاصحإلاو ةيداصتقالا تاساردلل ةريدم ،لابوط ةيدان –

،ةينوناقلا تاساردلاو ميظنتلل اريدم ،يلع ريمأ ريمأ –

،ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،شوشرك سنوي –

.فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ريدم بئان ،ةفوأ نايفس –
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7 قــــفاوملا3441 ماـــع رـــفص03 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
ميلعتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع رـــفص03 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــسرم بـــجومب
ةيتآلا ةداـسلاوتادّيسلا نّيــعت ،1202 ةنس رـبوتكأ7 قــفاوملا
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ديز نيدلا رون  –

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،زاورد ريشب  –

،ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ،يشرخ موطف –

،ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،يلع نب دمـحمأ  –

،ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،تادبع دارم –

،ةيبالطلا ةايحلل ةريدم ،يوارحص ايسآ  –

،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولل اريدم ،يلماك جاحلا –

،ةيلاملل اريدم ،يناربج ميكحلا دبع –

،رييستلا ةينازيمل ريدم بئان ،ةجوخ روصنم حتاف –

ةــــــساردلا فورــــــظل رـــــيدم ةــــــبئان ،يــــــسيوعل ةـــــحيلص –
،ةبلطلا ةشيعمو

،ةينوناقلا ةظقيلاو ةبقارملل ريدم بئان ،يفرعلا ديشر –

،ةيثحبلاو ةيعماجلا ةكارشلل ريدم ةبئان ،حجفل ةمام –

،بناجألا ةبلطلل ريدم بئان ،ينشخ ميرك –

ةــــــــبلطلا ةـــــيكرحل رــــــيدم ةـــــبئان ،تاــــــشوهلب ةـــــميرك –
،نيمدختسملاو

ةـــــــفرعملا مــــــعد ةــــمظنأل رـــــيدم بــــئان ،نوــــقعلا دمـــــحم –
،ةنمقرلاو

،ليلحتلاو تايئاصحإلل ريدم بئان ،يفوعلا رمع –

،زيهجتلا ةينازيمل ريدم ةبئان ،دمـحم يس ةيجلع –

،تاراطإلل ريدم ةبئان ،موحرم ةليمج –

روـــطلا يف مـــيلعتلل رـــيدم ةــبئان ،دــــحاولا ردــــيوق ةزــــئاف –
،لوألا

ةــــصاخلا تاــــسسؤملل رـــــيدم ةــــبئان ،ةــــسيمخ ةرـــيصن –
،يلاعلا نيوكتلل

،ايلعلا سرادملل ريدم بئان ،ياز تيأ ميكحلا دبع –

.ةيجوغاديبلا ةياصولل ريدم بئان ،شولع دنحم –
`````````````````````````H`````````````````````````

7 قـــــفاوملا3441 ماـــع رـــفص03 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــــسرم
.نازيلغ ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس رـبوتكأ7 قـــفاوملا

: نازيلغ ةعماجب

نيوكتلاويلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ريدم بئان ،مدقم دمـحم –
،تاداهشلاولصاوتملا

ةيقرتوطيشنتب افّلكم ريدم بئان ،يميهاربأ دوادوب –
،نواعتلاوةيجراخلا تاقالعلاويملعلا ثحبلا

ةـــــيمنتلاب اــــفّلكم رـــــيدم بــــئان ،ةــــضيب يلالــــيج رــــمعم –
،هيجوتلاوفارشتسالاو

،ايجولونكتلاومولعلا ةيلكل اديمع ،يدادغب يلاليج –

،قوقحلا ةيلكل اديمع ،ياقز ماشغب  –

،ةيناسنإلاوةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع ،يعبر دمـحم –

ةــــــيداصتقالا موـــــلعلا ةــــيلكل ادـــــيمع ،ةــــياطقوب ناــــيفس –
،رييستلا مولعوةيراجتلاو

.تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،حالفم هـللا دبع نب –



٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0١
13م١202 ةنس ربوتكأ٧١

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ماــهـتالا ةــفرــغــل اـسـيـئر هـتــفـصـب ،ينـطوـلا عاــفدــلا ةرازو ىدــل

ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمب
ةـنـس رــبوـتـكأ22 نم ءادــتــبا ،)1( ةدــحاو ةنس ةدــمل ،ةــيـناــثــلا

1202.
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3441 ماــع رــفــص82 يـفخّرؤــم كرــتشـم يرازو رارــق
بادــتــنا نــمضتــي ،1202 ةــنس رــبوــتــكأ5 قــــفاوملا

سيئرةفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملا
.ةيناثلا
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3441 ماع رفص82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
،شورق سنأ دــّيسـلا بدـتـنـي ،1202 ةـنـس رــبوــتــكأ5 قــفاوــملا
ةـمـكــحـمـلل اــسـيــئر هــتــفصــب ،يـنــطوــلا عاــفدــلا ةرازو ىدــل
ةنس ةدمل ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا

.1202 ةنس ربوتكأ22 نم ءادتبا ،)1( ةدحاو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٥ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،١202 ةنس ربمتبس2١
قـفاوــملا٥0٤١ ماــع لاوــش٣ يـفخرؤـــملا كرــتـشــملا
تاعامجلا سرهف ددحي يذلا٥٨٩١ ةنس وينوي22
نم ىلوألا ةداملا ماكحأ بجومب ثدحملا ةيميلقإلا
ىلوألا ىدامج2١ يفخرؤملا02–٥٨ مقر موسرملا

.٥٨٩١ ةنس رياربف2 قفاوملا٥0٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نإ

،ةيلاملا ريزوو

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلاب قلـعـتملاو٤8٩١ ةنـس رــيارـبـف٤ قــفاوـملا٤٠٤١ ماــع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ينطولا عافدلا ةرازو

3441 ماـــع رــفــص82 يـفخّرؤــم كرــتـشم يرازو رارـــق
بادتنا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا

سيئر ةفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ضاق
يرــكـســعـلا فاــنـئـتـسالا سـلــجمـب ماـــهــتالا ةــفرــغ
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب
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3441 ماع رفص82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
دمحأ جاح دّيسلا بادتنا ىهني ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا

اسيــئر هــتـــفصب ،ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا ةرازو ىدـــل ،ةدادـــمـــح نـــب
/ نارــهوــب يرـــكسعـــلا فاـــنـــئتسالا سلـــجمب ماـــهـــتالا ةـــفرـــغـــل
.1202 ةنس ربوتكأ12 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا
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3441 ماـــــع رـــفــص82 يـفخّرؤــــم كرــتـشـم يرازو رارــق
بادتنا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا

سيئر ةفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ضاق
ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملا
.ةيناثلا
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3441 ماع رفص82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
نامحرلا دبع ّديسلا بادتنا ىهني ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا
ةــــمكحملل اـــسيئر هـــتفصب ،يـــنطولا عاـــفدلا ةرازو ىدـــــل ،زــــعلا
12 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا
.1202 ةنس ربوتكأ
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3441 ماــــع رـــفـــص82 يــفخّرؤــم كرــتـشــم يرازو رارــق
بادـتــنا نــمضتــي ،1202 ةـنس رــبوــتــكأ5 قـــفاوملا

سيئر ةفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
يرــــكسعــــلا فاــــنــــئتسالا سلــــجمب ماـــــهـــــتالا ةـــــفرـــــغ
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب
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3441 ماع رفص82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
،زعلا نامحرلا دبع ّديسلا بدتني ،1202 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٧0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربوتكأ٧١ 14

يف خرؤملا١٠–٤٩ مقر يـعيرشـتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
قــلـعـتملاو٤٩٩١ ةـنـس رـــياــنــي٥١ قــفاوــملا٤١٤١ ماـــع ناــبــعــش٣
،ةيئاصحإلاةموظنملاب

بــجر٠2 يـف خرؤـمــلا٠١–١١ مـــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماــع
،ممتملاو لدعملا

عــــــيبر82 يـــــــف خرؤــــــــملا٧٠–2١ مـــــــقر نوــــــناقلا ىـــــــضتقمبو–
قـــــــلعتملاو2١٠2 ةـــــنس رـــــــياربف١2 قـــــــفاوملا٣٣٤١ ماــــــع لوألا

 ،ةيالولاب

2١ يــــف خرؤــملا٠2–٥8 مـــقر موــسرــمــلا ىـضـــتـــقــمــبو–
يذـــلا٥8٩١ ةـنـس رــياربف2 قفاوملا٥٠٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،تاــيدـــلــبــلاو تاــيالوــلا : ةــيميلقإلا تاعامجلا سرــهـف ثدحــي
 ،هنم٧و٤  ناتداملا اميسال

يف خرؤملا١82–١2 مــقر يساــئر موـسرــملا ىــضـــتــقـمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا٤٥–٥٩ مــقر يذيــفـنـتلا موـسرــملا ىضــتـقـمبو–
يذــلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قــفاوــملا٥١٤١ ماــع ناــضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا١٣٣–8١ مــقر يذــيفنتلا موـسرــملا ىـضـتقــمبو–
8١٠2 ةـنـس ربـمـسيد22 قــفاوـملا٠٤٤١ ماــع يـناــثــلا عيـــبر٤١
ةــيـلــحملا تاــعاـــمـجلاو ةـيــلــخادــلا رــيزو تاـيــحالــص ددــحـي يذـلا

،ةينارمعلاةئيهتلاو

لاوش٣ يف خرؤملا كرــتـشملا يرازوـــلا رارــقـلا ىـضـتـقــمبو–
سرــهف ددحـي يذــلا٥8٩١ ةـنـس وـيــنوــي22 قــفاوملا٥٠٤١ ماــع
نم ىلوألا ةداملا ماكحأ بجومب ثدحملا ةيميلقإلا تاعامجلا
لدـعملا ،٥8٩١ ةنس رياربف2 يف خرؤملا٠2–٥8 مقر موسرـملا

،ممتملاو

:يتأي ام نارّرقي

يرازولا رارقلاب قفرملا قحلملا ممـتـيو لدــعي :ىلوألا ةداملا
وينوي22 قفاوملا٥٠٤١ ماع لاوش٣ يف خرؤملا كرتشملا

ثدحملا ةيميلقإلا تاعامجلا سرهف ددحي يذلا٥8٩١ ةنس
خرؤملا٠2–٥8 مقر موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ بجومب

قفرملا قحلملل اقفو ،هالعأ روكذملاو٥8٩١ ةنس رياربف2 يف
.رارقلا اذهب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس2١ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٥ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.١2٠2ةنس

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةـينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تايالولا ةمئاق

ةيالولا مقرتايالولا

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

ةعينملا

٩٤

٠٥

١٥

2٥

٣٥

٤٥

٥٥

٦٥

٧٥

8٥

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

قحلملا
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راردأ : ةيالولا
١0 : ةيالولا مقر
٦١ : تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

راردأ

تسامات

ناقر

ريمغز نإ

تيت

تيباست

ةتنك ةيواز

فلوأ

نتقميت

تيطنمات

ليغونف

يلاس

يلبقأ

يميت دمحأ دالوأ

ةدوب

عبسلا

ةيدلبلا مقر

١٠١٠

2٠١٠

٤٠١٠

٥٠١٠

٦٠١٠

8٠١٠

١١١٠

2١١٠

٣١١٠

٤١١٠

٥١١٠

8١١٠

٩١١٠

١2١٠

22١٠

٦2١٠

رقملا

راردأ

رمحل

فالونيت

نيامديت

تيت

ةحلط نب

ةتنك ةيواز

تانمع

ىرنا

تيطنمات

رداقلا دبع يديس ةيواز

هـللا باب

شاشلا قرع

ميهاربإ دالوأ

وعاردنب

عبسلا

.)رييغت نودب( : ةياجب ةيالو ىلإ فلشلا ةيالو

ةركسب : ةيالولا
٧0 : ةيالولا مقر
٧2 : تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

ةركسب

شاموأ

سيناربلا

ةمتش

ةبقع يديس

شنوشم

ةيدلبلا مقر

١٠٧٠

2٠٧٠

٣٠٧٠

٤٠٧٠

١١٧٠

2١٧٠

رقملا

ةركسب

شاموأ

سيناربلا

ةمتش

ةبقع يديس

شنوشم

)عبات( قحلملا
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)عبات( قحلملا

)عبات(ةركسب : ةيالولا

ةيدلبلا

شوحلا

ةقانلا نيع

يداولا ةبيرز

ضيفلا

ةرطنقلا

طوطعز نيع

ةياطولا

ةرومج

ةقلوط

ءاول

ةناشل

لالروأ

يليلم

ةلاغوف

زوزع نب جرب

ةعريزملا

نورقشوب

ةمداخم

سورغلا

بجاحلا

يجان يديس ةقنخ

ةيدلبلا مقر

٣١٧٠

٤١٧٠

٥١٧٠

٦١٧٠

٧١٧٠

8١٧٠

٩١٧٠

٠2٧٠

١2٧٠

22٧٠

٣2٧٠

٤2٧٠

٥2٧٠

٦2٧٠

٧2٧٠

82٧٠

٩2٧٠

٠٣٧٠

١٣٧٠

2٣٧٠

٣٣٧٠

رقملا

شوحلا

ةقانلا نيع

يداولا ةبيرز

ضيفلا

ةرطنقلا

طوطعز نيع

ةياطولا

ةرومج

ةقلوط

ءاول

ةناشل

لالروأ

يليلم

ةلاغوف

زوزع نب جرب

ةعريزملا

نورقشوب

ةمداخم

سورغلا

بجاحلا

يجان يديس ةقنخ

راشب : ةيالولا
٨0 : ةيالولا مقر
١١ : تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

راشب

جارف قرع

ةجيرم

رمحالا

نيدموب يراوه عرشم

ةيدلبلا مقر

١٠8٠

2٠8٠

٤٠8٠

٦٠8٠

٩٠8٠

رقملا

راشب

جارف قرع

ةجيرم

رمحالا

نيدموب يراوه عرشم
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)عبات(راشب : ةيالولا

ةيدلبلا

ةسدانق

تيغات

سياقوب

لغوم

ةلدابعلا

فينو ينب

ةيدلبلا مقر

٠١8٠

٣١8٠

٥١8٠

٦١8٠

٧١8٠

١28٠

رقملا

ةسدانق

تيغات

سياقوب

لغوم

ةلدابعلا

فينو ينب

تسغنمات :ةيالولا
١١ :ةيالولا مقر
٥0 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

ةلقرو

ءاضيبلا نيع

ةسوقن

دوعسم يساح

تاسيورلا

دليوخ يديس

هـللا دبع نب يساح

ةمربلا

ةيدلبلا مقر

١٠٠٣

2٠٠٣

٣٠٠٣

٤٠٠٣

٥٠٠٣

١١٠٣

2١٠٣

١2٠٣

رقملا

ةلقرو

ءاضيبلا نيع

ةسوقن

دوعسم يساح

تاسيورلا

دليوخ يديس

هـللا دبع نب يساح

ةمربلا

ةيدلبلا

تسغنمات

اسيلابأ

سلدإ

كورظات

لقمأ نإ

ةيدلبلا مقر

١٠١١

2٠١١

٥٠١١

٦٠١١

٩٠١١

رقملا

تسغنمات

اسيلابأ

سلدإ

كورظات

لقمأ نإ

ةلقرو :ةيالولا
0٣ :ةيالولا مقر
٨0 :تايدلبلا ددع

.رييغت نودب :ضيبلا ةيالو ىلإ نارهو ةيالو

)عبات( قحلملا

.رييغت نودب :ةريوبلا ةيالو ىلإ ةديلبلا ةيالو

.رييغت نودب : ركسعم ةيالو ىلإ ةسبت ةيالو
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.رييغت نودب : تنشومت نيع ةيالو ىلإ ةلشنخ ةيالو

يداولا :ةيالولا
٩٣ :ةيالولا مقر
22 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

يداولا
حابر

ةدنلعلا يداو
ةضايبلا

ةلخنلا
رامق

نينيوك
ةبيقرلا

ةيارمح
توزغات
ةليبدلا

ميركلا دبع يناسح
ةفيلخ يساح
يبرعلا بلاط

ءاملا راود
نوع يديس

يوافيرطلا
نرقملا
ةشق ينب

سامرو
ةلقعلا

ىسنو هيم

ةيدلبلا مقر

١٠٩٣
2٠٩٣
٣٠٩٣
٤٠٩٣
٥٠٩٣
٦٠٩٣
٧٠٩٣
8٠٩٣
٩٠٩٣
٠١٩٣
١١٩٣
2١٩٣
٣١٩٣
٤١٩٣
٥١٩٣
٦١٩٣
٧١٩٣
8١٩٣
٩١٩٣
٠2٩٣
٥2٩٣
٦2٩٣

رقملا

يداولا
حابر

ةدنلعلا يداو
ةضايبلا

ةلخنلا
رامق

نينيوك
ةبيقرلا

ةيارمح
توزغات
ةليبدلا

ميركلا دبع يناسح
ةفيلخ يساح
يبرعلا بلاط

ءاملا راود
نوع يديس

يوافيرطلا
نرقملا
ةشق ينب

سامرو
ةلقعلا

ىسنو هيم

يزيليإ :ةيالولا
٣٣ :ةيالولا مقر
٤0 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا مقر

١٠٣٣
٣٠٣٣
٤٠٣٣
٦٠٣٣

رقملا

يزيليإ
بادبد

سيردا رمع جرب
سانيمأ نإ

ةيدلبلا

يزيليإ
بادبد

سيردا رمع جرب
سانيمأ نإ

)عبات( قحلملا

.رييغت نودب :تليسمسيت ةيالو ىلإ جيريرعوب جرب ةيالو
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ةيادرغ :ةيالولا
٧٤ :ةيالولا مقر
0١ :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

ةيادرغ

ةوحض نب ةياض

نايرب

يليلتم

ةرارقلا

فطعلا

ةنافلز

بسبس

ةرونوب

ةروصنملا

ةيدلبلا مقر

١٠٧٤

٣٠٧٤

٤٠٧٤

٥٠٧٤

٦٠٧٤

٧٠٧٤

8٠٧٤

٩٠٧٤

٠١٧٤

٣١٧٤

رقملا

ةيادرغ

ةوحض نب ةياض

نايرب

يليلتم

ةرارقلا

فطعلا

ةنافلز

بسبس

ةرونوب

ةديدجلا ةروصنملا

ةيدلبلا

نوميميت

نيورش

رودق رصق

ديعس دالوأ

كوكرنيت

لودلد

ةفراطملا

تورقوأ

نيملاط

ىسيع دالوأ

ةيدلبلا مقر

١٠٩٤

2٠٩٤

٣٠٩٤

٤٠٩٤

٥٠٩٤

٦٠٩٤

٧٠٩٤

8٠٩٤

٩٠٩٤

٠١٩٤

رقملا

نوميميت

نيورش

رودق رصق

ديعس دالوأ

غابدلا ةيواز

وبع دالوأ

دومحم دالوأ

نيماغربت

نيزكوب

ىسيع دالوأ

نوميميت :ةيالولا
٩٤ :ةيالولا مقر
0١ :تايدلبلا ددع

)عبات( قحلملا

.رييغت نودب : نازيلغ ةيالو
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راتخم يجاب جرب :ةيالولا
0٥ :ةيالولا مقر
20 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

راتخم يجاب جرب

نيوايميت

ةيدلبلا مقر

١٠٠٥

2٠٠٥

رقملا

راتخم يجاب جرب

نيوايميت

ةيدلبلا

سابع ينب

ريضخ دالوأ

يدوميت

فلخي ينب

يلقأ

ةلبلبت

ءاطولا

زازرك

يباصق

ترتمات

ةيدلبلا مقر

١٠2٥

2٠2٥

٣٠2٥

٤٠2٥

٥٠2٥

٦٠2٥

٧٠2٥

8٠2٥

٩٠2٥

٠١2٥

رقملا

سابع ينب

ريضخ دالوأ

يدوميت

فلخي ينب

يلقأ

ةلبلبت

ءاطولا

زازرك

يباصق

ترتمات

لالج دالوأ :ةيالولا
١٥ :ةيالولا مقر
٦0 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

لالج دالوأ

داعيملا سأر

سابسبلا

دلاخ يديس

نسودلا

ةبيعشلا

ةيدلبلا مقر

١٠١٥

2٠١٥

٣٠١٥

٤٠١٥

٥٠١٥

٦٠١٥

رقملا

لالج دالوأ

داعيملا سأر

سابسبلا

دلاخ يديس

نسودلا

ةبيعشلا

سابع ينب :ةيالولا

2٥ :ةيالولا مقر

0١ :تايدلبلا ددع

)عبات( قحلملا
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حلاص نإ :ةيالولا
٣٥ :ةيالولا مقر
٣0 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

حلاص نإ

راغ نإ

ةيوازلا ةراقف

ةيدلبلا مقر

١٠٣٥

2٠٣٥

٣٠٣٥

رقملا

حلاص نإ

راغ نإ

ةيوازلا ةراقف

ةيدلبلا

ترقوت

رماع ةديلب

تسبسبيت

ةلزن

ةيدباعلا ةيوازلا

ناميلس يديس

ةريجحلا

تابيطلا

نيسامت

رصان نب

رقنملا

نيراقملا

ةيلاعلا

ةيدلبلا مقر

١٠٥٥

2٠٥٥

٣٠٥٥

٤٠٥٥

٥٠٥٥

٦٠٥٥

٧٠٥٥

8٠٥٥

٩٠٥٥

٠١٥٥

١١٥٥

2١٥٥

٣١٥٥

رقملا

ترقوت

رماع ةديلب

تسبسبيت

ةلزن

ةيدباعلا ةيوازلا

ناميلس يديس

ةريجحلا

تابيطلا

نيسامت

رصان نب

رقنملا

نيراقملا

ةيلاعلا

ترقوت :ةيالولا
٥٥ :ةيالولا مقر
٣١ :تايدلبلا ددع

مازق نإ :ةيالولا

٤٥ :ةيالولا مقر

20 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

مازق نإ

نيتواز نيت

ةيدلبلا مقر

١٠٤٥

2٠٤٥

رقملا

مازق نإ

نيتواز نيت

)عبات( قحلملا
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تناج :ةيالولا

٦٥ :ةيالولا مقر

20 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

تناج

ساوحلا جرب

ةيدلبلا مقر

١٠٦٥

2٠٦٥

رقملا

تناج

ساوحلا جرب

ةيدلبلا

ةعينملا

لحفلا يساح

ةراقلا يساح

ةيدلبلا مقر

١٠8٥

2٠8٥

٣٠8٥

رقملا

ةعينملا

لحفلا يساح

ةراقلا يساح

ريغملا :ةيالولا

٧٥ :ةيالولا مقر

٨0 :تايدلبلا ددع

ةيدلبلا

ريغملا

ليطس

ةرارم

ليلخ يديس

ةلدنت

ةعماج

رويطلا مأ

نارمع يديس

ةيدلبلا مقر

١٠٧٥

2٠٧٥

٣٠٧٥

٤٠٧٥

٥٠٧٥

٦٠٧٥

٧٠٧٥

8٠٧٥

رقملا

ريغملا

ليطس

ةرارم

ليلخ يديس

ةلدنت

ةعماج

رويطلا مأ

نارمع يديس

ةعينملا :ةيالولا

٨٥:ةيالولا مقر

٣0 :تايدلبلا ددع

)عبات( قحلملا



٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0١
23م١202 ةنس ربوتكأ٧١

قحلملا

ةيندملا ةلاحلا قئاثو خسنل ةينقتلا تافصاوملا
ةينورتكلإ ةقيرطب ةرداصلا

: ةقيثولا ىلعأ يف

الك ىلع ةيواستم شماوهبو ،رطسلا سفن يف ،طسولا يف
ةّيطارقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمجلا“ ةراــــبــــع ،)2( نيفرــطــلا
.“ةّيبعّشلا

: ةيتآلا تارابعلا ،ةقيثولا نيمي ىلع

،“ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو“ •

،“ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا“ •

.“دقعلا مقر“ •

: ةقيثولا طسو يف

شماوـــهـــب ةـــقـــيـــثوـــلا عوضومل ةـــقـــباـــطملا ةــــيــــمستــــلا •
،)2( نيفرطلا الك ىلع ةيواستم

،“ةينورتكلإ ةخسن“ ةرابع •

،ةقيثولا نومضم •

،ةيشماهلا تارابعلا •

.دقعلا ريرحت خيراتو ناكمل صصخم عضوم •

: ةقيثولا لفسأ يف

: نيميلا ىلع

فرــــــحألاب بــــقللاو مـــسالل ةــــقباسلا ةــــباتكلا“ ةراـــبع –
،“ةينيتاللا

ةــــــلاحلل يلآلا يــــنطولا لـــــجسلا نـــم جرختسم“ ةرابع –
،“ةيندملا

.ةقيثولا عجرم –

: راسيلا ىلع

.)RQ( ةعيرسلا ةباجتسالا زمرل ةصصخم ةحاسم

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يفخّرؤم رارق
يناثلا عيبر8 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس
دّدـحي يذـلا5102 ةـنس رــياني92 قــفاوملا6341 ماــع
ةـيـنـقـتــلا تاــفصاوملاــب قــلــعــتملا ينــقــتــلا ماــظــنــلا
.ءابرهكلا لقن تآشنم ةنايصل

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

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

رــبمتبس62 قــفاوملا3441 ماــع رـــفص91 يفخّرؤـــم رارـــق
لوألا عـــيبر7 يفخّرؤـــملا رارـــقلا مّمــــتي،1202 ةــــنس
يذــــلا4102 ةـــنس رــــــبــــمسيد92 قـــــفاوــملا6341 ماـــــع
.ةيندملا ةلاحلا قئاثول ةينقتلا تافصاوملا دّدحي

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

ةـــــــــئيهتلاوةــــــــيلحملا تاـــــــعاـــمجلاوةــــــيلــخادـــلا رــــــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

71 يفخّرؤملا57-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4102 ةنس رياربف71 قفاوملا5341 ماع يناثلا عيبر
،ةيندملا ةلاحلا قئاثو ةمئاق دّدحي

يفخّرؤملا513-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو5102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا7341 ماعرفص82
،ةينورتكلإ ةقيرطب ةيندملا ةلاحلا قئاثو خسن رادصإب

6341 ماـــــع لوألا عــــيبر7 يفخّرؤــــملا رارـــــــقلا ىــــضتقمبو –
تاـــــفصاوملا دّدــــحي يذـــــلا4102 ةـــــنس رـــــبمسيد92 قــــفاوملا
،ةيندملا ةلاحلا قئاثول ةينقتلا

: يتأي ام رّرقي

لوألا عيبر7 يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ مّمتت: ىلوألا ةداملا
،هالعأ روكذملاو4102 ةنس ربمسيد92 قــفاوملا6341 ماـــع
: يتأي امك رّرحت رّركم5 ةدامب

يتلا ةيندملا ةــلاحلا قـــئاثو خـــسن قــــّثوُت : رّركم5 ةداملا “
ةــيــنورــتــكــلإ ةداــهشب ةــيــنورــتــكــلإ ةـــقـــيرـــطـــب اـــهرادصإ مـــتـــي
ةرازولل هب قوثوملا ثلاثلا فرطلا فرط نم مدقُت ،ةفوصوم
: يتأي امب صوصخلا ىلع زيمتتو ،ةيلخادلاب ةفّلكملا

،“ ةينورتكلإ ةخسن “ ةرابع )1

ةعيرسلا ةءارقلاب حمسي )RQ( ةعيرسلا ةباجتسالا زمر )2
.“ اهقيثوتو ةقيثولل

ةلاحلا قئاثو خسنل ةينقتلا تافصاوملا دّدحت :2 ةداملا
قــــفرملا قـــحلملا يف ،ةـــينورتكلإ ةـــقيرطب ةرداــــصلا ةــــيندملا

.رارقلا اذهب

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

دوجلب لامك



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٧0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)ىتح رييغت نودب( ............................................................“

دــيصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم ،ىــفــطصم ساــيــلإ –
،يرحبلا

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

`````````````````````````H`````````````````````````

ربمتبس٧2 قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــــع رفص02 يفخّرؤــــم رارق
بئان ىلإ ءاـــضــمإلا ضــيوـــفت نمــــضـــتي ،1202 ةنس
.ةماعلا لئاسولا ريدم

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

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

يف خّرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤١ يف خّرؤملا8٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي٦ قــفاوــملا١٤٤١ ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

٤١ يف خّرؤملا٩٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي٦ قــفاوــملا١٤٤١ ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
صخري يذـــلا1202 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

22 يف خّرؤـــملا يذيفنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نييعتنمضتملاو١2٠2 ةنس ويام٤ قفاوملا2٤٤١ ماعناضمر
ةرازول ةــــماــعــلا لئاـــسولل رـــيدم بـــئان ،طوـــش راـــمع دّيـــسلا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

: يتأي ام رّرقي

بئان ،طوش رامع دّيـــــــسلا ىلإ ضّوــــــــفــــــي: ىلوألا ةداملا
مــساب ،هــتايحالص دودـــح يف ءاــضمإلا ،ةــماعلا لئاـــسولا رـــيدم
عــيـــمـــج ىلــــع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيــــمـــسّرـــــلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــــقــــلا اذـــــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٧2قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٠2 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

يكيرت يبيب ميرك

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا034-60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا6002 ةــنس رـــبمفون62 قـــفاوملا7241 ماـــع ةدـــعقلا يذ
ءاــبرــهــكــلا لــقــن ةــكــبش مــيــمصتـــل ةـــيـــنـــقـــتـــلا دـــعاوـــقـــلا دّدـــحـــي
،ممتملاو لدعملا ،اهتنايصو اهلالغتساو

يف خّرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا1202 ةنس ويام13 قفاوملا2441 ماع لاوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

6341 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ينـقـتـلا ماـظـنـلا دّدــحــي يذــلا5102 ةــنس رــياــنــي92 قــــفاوملا
لـــقـــن تآشنـــم ةـــناـــيصل ةـــيـــنـــقـــتـــلا تاــــفصاوملاــــب قــــلــــعــــتملا
،ءابرهكلا

: يتأي ام رّرقي

ناــــــقحلملا2 قــــحلملاو1 قــــحلملا ضّوـــــعي : ىلوألا ةداملا
92 قفاوملا6341 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا رارقلا لصأب
قــــــــلعتملا يـــــنقتلا ماــــظنلا دّدــــــحي يذــــــلا5102 ةــــنس رــــياني
ءاـــــــبرهكلا لـــــــقن تآــــــــشنم ةــــنايصل ةــــينقتلاتاـــــفصاوــــملاب
.رارقلا اذه لصأب نيقحلملا ،2 قحلملاو1 قحلملاب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

باقرع دمـحم

 تالصاوملاو ديربلا ةرازو
 ةيكلساللاو ةيكلسلا

ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ماع ةّجحلا يذ٩ يف خّرؤـم رارق
يناثلا عيبر0١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١202 ةنس
ددـحي يذـلا٦١02 ةـنـس رــياـنــي02 قــفاوملا٧٣٤١ ماـع
ةــلاــكوــلا ةرادإ سـلـجــم ءاــضــعأل ةــيـمـسالا ةـمـئاــقــلا
.تابذبذلل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩١ قفاوملا2٤٤١ماع ةّجحلا يذ٩ يف خّرؤــم رارــق بــجومب
يـــناثلا عــيبر٠١ يف خرؤـــملا رارـــقلا لّدــــعي ،١2٠2 ةـنس وــــيلوي
ةــمئاقلا ددــحي يذــلا٦١٠2 ةـنس رــياني٠2 قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع
،تاـــــبذبذلل ةـــــينطولا ةـــــلاكولا ةرادإ ســـــلجم ءاـــــضعأل ةيمسالا

: يتأي امك



٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0١
25م١202 ةنس ربوتكأ٧١

وينوي32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم رارق
8341 ماع لاوش52 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ةــــــليكشت نـــــمضتملاو7102 ةـــــنس وــــيلوي91قــــفاوملا
ةــــــــــــقطنمل يفارــــــــــــغوردـــــــــــيهلا ضوـــــــــــــحلا ةـــــــــــنجل ءاــــــــــــــضعأ
.“ قالم - سوبيس - ةنيطنسق “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
8341 ماع لاوش52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي
ءاـــضعأ ةـــليكشت نـــمضتملاو7102 ةـــنس وـــيلوي91قــــفاوملا

- سوبيس - ةنيطنسق “ ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل
: يتأي امك ،لّدعملا ،“ قالم

لثمم ،رمع ةورقوب دّيسلا اهسأري يتلا ةنجّللا نوكتت“
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا

: ةداسلاو ةدّيسلا،ةرادإلا ناونعب

تاــعاــمجلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،ظــيـــفـــح اـــطاـــطوـــب –
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميرك خيسم –
، ................................ )رييغت نودب( .............................  –
، ................................ )رييغت نودب( .............................. –
، ................................ )رييغت نودب( .............................. –
 ،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،نيدلا لامج جارس نب –
،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ليدع دمـحم ساد –
ةــيبرتلاب ّفلـكملا رــيزولا لــثمم ،دـــيجملا دـــبع روـــصنم –

،ةينطولا

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

: ةداسلاو تادّيسلا،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

،سارهأ قوس ةيالو لثمم ،ثراو نب ةشعوب –

،ةملاق ةيالو لثمم ،نيدلا رون شيرق –

،ةسبت ةيالو لثمم ،نامحرلا دبع يبارع –

،ةنيطنسق ةيالو ةلثمم ،ةنيمأ ةفقوب –

،ةنتاب ةيالو لثمم ،حلاص نب يدوج –

،ةدكيكس ةيالو لثمم ،ناضمر يمساق –

،ةبانع ةيالو ةلثمم ،ةليمج يكيرب –

،فيطس ةيالو لثمم ،ميركلا دبع يربش –

،لجيج ةيالو لثمم ،ىفطصم يطاشم –

،ةلشنخ ةيالو لثمم ،لامج شرطل –

،ةليم ةيالو لثمم ،دوعسم بهشل –

،يقاوبلا مأ ةيالو لثمم ،ديمحلا دبع ةزع –

.فراطلا ةيالو لثمم ،رصانلا دبع شانخم –

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

وينوي32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم رارق
8341 ماع لاوش52 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ةـــــليكشت نــــمضتملاو7102 ةـــــنس وــــيلوي91قــــفاوملا
ةــــــــــــقطنمل يفارــــــــــــــغوردــــــــيهلا ضوـــــــــــــــــحلا ةـــــــــــنجل ءاـــــــــــضعأ
.“ ماموصلا - ةنضحلا - رئازجلا “

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

32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
8341 ماع لاوش52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي
ءاـــــضعأ ةـــليكشت نـــمضتملاو7102 ةـــنس وـــيلوي91قـــــفاوملا

- ةنضحلا - رئازجلا “ ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل
: يتأي امك ،لّدعملا ،“ ماموصلا

لثمم ،ديرف لجعل دّيسلا اهسأري يتلا ةنجّللا نوكتت “
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا

: ةداسلاو ةدّيسلا ،ةرادإلا ناونعب
،ةيلحملا تاعامجلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمـحم قوشعم–
، ................................ )رييغت نودب( .............................. –
، ................................ )رييغت نودب( ..............................–
، ................................ )رييغت نودب( ..............................–
 ،ةينارمعلا ةئيهتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ميرك يرومز–

، ................................ )رييغت نودب( ..............................–

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيضار نامس نب–

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

: ةداسلا،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

،ةزابيت ةيالو لثمم ،يلع يداب نب–

،ةيدملا ةيالو لثمم ،نيدلا رصان يناشب–

،جيريرعوب جرب ةيالو لثمم ،دارم ةيروح نب–

،ةديلبلا ةيالو لثمم ،ميركلا دبع شولع–

،سادرموب ةيالو لثمم ،لامك سابع–

،ةفلجلا ةيالو لثمم ،دمـحم شودامح–

، ................................ )رييغت نودب( ..............................–

،رئازجلا ةيالو لثمم ،لامك ةشركوب –

،ةياجب ةيالو لثمم ،ديعلب تقرازم –

،ةليسملا ةيالو لثمم ،ليبن ةروغب –

،ةريوبلا ةيالو لثمم ،ميركلا دبع ليعامس –

 .“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( ...........................
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،ةماعنلا ةيالو ةلثمم ،ةمياقلا يصفح –
،سابعلب يديس ةيالو لثمم ،ديعلا تيلكرب –
،ةديعس ةيالو لثمم ،دمـحما خوخلا بغاز –
،ناسملت ةيالو لثمم ،ديشر ديعلب –
.مناغتسم ةيالو لثمم ،رداقلا دبع نايزوب –

: ةداسلا ،هايملا حلاصم رييست تائيه ناونعب
، ................................ )رييغت نودب( .............................. –
، ................................ )رييغت نودب( .............................. –
، ................................ )رييغت نودب( .............................  –

.هايملا فرصو يقسلل ينطولا ناويدلا لثمم ،دمـحم ياجن –

: ةداسلا ،ةينهملا تاميظنتلا ناونعب

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ريخلب دمحا نب –
،نارهو ةيالول تايئاملا ةيبرتو

،ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ لثمم ،دوليم شاشوك –

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

وينوي32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم رارق
8341 ماع لاوش52 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ةــــــليكشت نـــــمضتملاو7102 ةــــــنس وـــــيلوي91قــــــفاوملا
ةـــــــــــــقطنمل يفارـــــــــــغوردــــــــيهلا ضوــــــــــــحلا ةــــــــــــــنجل ءاـــــــــــــضعأ
.“ زرهز - فلشلا “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
8341 ماع لاوش52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي
ءاــضعأ ةــــليكشت نــــمضتملاو7102 ةــــنس وــــيلوي91قـــــفاوملا

،“زرــهز - فــلشلا“ ةـــقـــطـــنمل يفارـــغوردـــيـــهـــلا ضوحلا ةـــنجل
: يتأي امك ،لّدعملا

ةلثمم ،ةرون يويرف ةّديسلا اهسأرت يتلا ةنّجللا نوكتت “
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيئاملا دراوملاب ّفلكملا ريزولا

: ةداسلا ،ةرادإلا ناونعب
تاعامجلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،لصيف بياش نب –

،ةيلحملا
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،موسيم يرهاط –
،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ ديس ةكوكد –

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

: ةداسلا،هايملا حلاصم رييست تائيه ناونعب

دودــــــــسلل ةــــينطولا ةـــــلاكولا لــــثـــمم ،لاـــــمك يـــــنارـــقم –
،تاليوحتلاو

،هايملل ةيرئازجلا لثمم ،لامك يمساق –

،ريهطتلل ينطولا ناويدلا لثمم ،ميكح شريح –

يقسلـــل ينـــطوـــلا ناوــــيدــــلا لــــثمم ،ناوضر ةــــيــــلداــــبــــعــــل –
،هايملا فرصو

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32قــــفاوملا2441 ماـــع ةدــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــم رارـــق
52 يفخّرؤـــملا رارــــقلا لّدـــعي ،1202 ةـــنس وــــينوي

7102 ةـــــنس وــــيلوي91قــــفاوملا8341 ماــــع لاوـــــش
ضوحلا ةــــــــــنجل ءاضعأ ةــــــــــلــــــــــيــــــــــكشت نـــــــــــمضتملاو
.“ يقرش طش - نارهو “ ةقطنمل يفارغورديهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع لاوش52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي
ةلـيـكشت نـمضتملاو7102 ةـنس وــيــلوــي91قفاوملا8341
طش - نارهو “ ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ

: يتأي امك ،لّدعملا ،“ يقرش

،ةيمال تاحيتحل ةدّيسلا اهسأرت يتلا ةنجّللا نوكتت“
يتآلا ءاضعألا نم ،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم

: مهركذ

: ةداسلاو ةدّيسلا،ةرادإلا ناونعب

تاــعاــمجلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،دــمــحأ يدوــمــحــم –
،ةيلحملا

، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ديرف هـللا باج –
................................ )رييغت نودب( ............................. –

: ةداسلاو ةدّيسلا،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

،نارهو ةيالو لثمم ،ىسوم عقبل –

،ركسعم ةيالو لثمم ،ميلح حياسب –

،تنشومت نيع ةيالو لثمم ،مالعوب جيجح –
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، ................................ )رييغت نودب( ............................ –

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

،ةينارمعلا ةئيهتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،رداقلا دبع وراب –

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،لانم ةورع –

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

: ةداسلا ،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

،راردأ ةيالو لثمم ،دوليم يزازرق –

،ةيادرغ ةيالو لثمم ،ناضمر ريعشوب –

،ةركسب ةيالو لثمم ،بيجن يلجرف –

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

،طاوغألا ةيالو لثمم ،دمـحم شابط –

،يزيليإ ةيالو لثمم ،دمـحم يرانب –

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

،ضيبلا ةيالو لثمم ،رابج ريرملب –

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

،راشب ةيالو لثمم ،لالع ميدخ –

.تسغنمات ةيالو لثمم ،بيبح راونلب –

: ةداسلا ،هايملا حلاصم رييست تائيه ناونعب

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

، ................................ )رييغت نودب( .............................. –

،ريهطتلل ينطولا ناويدلا لثمم ،حتاف يلع باج –

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

: ةداسلا ،ةينهملا تاميظنتلا ناونعب

،ةحالفلا ةينطولا ةفرغلا لثمم ،حلاص ةمر –

يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ميكحلا دبع رازال –
،ةلقرو ةيالول تايئاملا ةيبرتو

،ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ لثمم ،ناطلس يزع –

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

: ةداسلا ،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب
،تليسمسيت ةيالو لثمم ،ناميلس يار –
،ترايت ةيالو لثمم ،ريثخ يدومحم –
،فلشلا ةيالو لثمم ،دمـحم يلعوب –
،نازيلغ ةيالو لثمم ،ديشر يرمعل –
.ىلفدلا نيع ةيالو لثمم ،رداقلا دبع ةنيمي نب –

: ةداسلا،هايملا حلاصم رييست تائيه ناونعب
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ............................ –
، ................................ )رييغت نودب( ...........................  –
فرصو يقسلل ينطولا ناويدلا لثمم ،دعس ةدعجوب –

.هايملا

: ةداسلا ،ةينهملا تاميظنتلا ناونعب

، ................................ )رييغت نودب( ............................ –

يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،لولج ةوردوب –
،فلشلا ةيالول تايئاملا ةيبرتو

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينوي32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم رارق
8341 ماع لاوش52 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ةــــــليكشت نــــــمضتملاو7102 ةـــــنس وــــيلوي91قــــــــفاوملا
ةــــــــــــقطنمل يفارــــــــــــغوردــــــــــيهلا ضوـــــــــــحلا ةـــــنجل ءاــــــــــضعأ
.“ ءارحصلا “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
8341 ماع لاوش52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي
ءاـــــضعأ ةـــليكشت نــــمضتملاو7102 ةــــنس وـــيلوي91قــــفاوملا

،لّدعملا ،“ ءارحصلا “ ةقطنمل يفارغورديهلا ضوـحلا ةـنـجل
: يتأي امك

،فيطللا دبع يريتسم ّديسلا اهسأري يتلا ةنّجللا نوكتت“
يتآلا ءاضعألا نـــم ،ةـــيـــئاملا دراوملاــــب فـــّـلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم

: مهركذ

: ةداسلاو ناتدّيسلا ،ةرادإلا ناونعب

،ةيلحملا تاعامجلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يلع تاسيع –

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


