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8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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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
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ةّيميظنت ميسارم

ىلإ دامتعا ليوحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يف خّرؤم٤٧-22 مقر يسائرموسرم
.................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رييست ةينازيم

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتـي ،22٠2 ةـنـــس رــــيارــــبــــف٥١قــــفاوــــملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يف خّرؤم٥٧-22 مقر يسائر موسرم
.....................................................................................................................................فاقوألاوةينيدلا نوؤـشلا ةرازو رييست

ةيئالولا ةيريدملا ءاشنإ نمـضـــتـــي ،22٠2 ةـــنـــس رــــيارــــبــــف٩١قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤم8٧-22مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................................................................................اهميظنتو اهماهمو ةعانصلل

2٥١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس رياربف٩١قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤم٩٧-22مقر يذيفنتموسرم
ّفلكملا ريزولا نم ةسرامملا ةباقرلا قيبطت تايفيك ددحي يذـلا٩١٠2 ةنس ليربأ٩2 قــفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا

...........................ةيعامتجالا ةيدضاعتلل تقؤملا يرادإلا فرصتملا ماهم اذكو ةيعامتجالا تايدضاعتلا ىلع يعامتجالا نامضلاب

ةّيدرف ميسارم

..................................................................باقلأ رييغت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يف خرؤميسائرموسرم

.......................ةّيروهمجلا ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف31 قفاوملا3441 ماع بجر21 يف خّرؤم يسائر موسرم

يفاقثلا نواعتلاب فّلكم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب ينيدلاو يملعلاو

ةجلاعم ةيلخ سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يلاملا مالعتسالا

..................لدعلا ةرازولماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم

تايجولونكتلا ةيمنت زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةروطتملا

ينطولا سلجملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل

نيوكتلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف51 قفاوملا3441 ماع بجر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

........ةّيروهمجلا ةسائربتاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................لدعلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم

تايجولونكتلا ةيمنت زكرم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةروطتملا

ينطولا سلجملل ماعلا نيمألا نييعت نمـــضـــتـــي ،2202 ةــــنـــس رـــيارــــبــــف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل

ضعب يف بئارضلل نيريدمماهم ءاهنإ نمـــضـــتـــي ،2202 ةـــنـــس رـــيارــبـــف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

..............ةسبت ةيالو يلاوناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ةرازوب ةينوناقلانوؤشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف9 قفاوملا3441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ضعب يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهـنإ نــمــضــتــت ،2202 ةــنـــس رـــيارـــبـــف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ضعب يف بئارضلل نــــيرــيدــم نيــيــعــت نــمـــضـــتـــي ،2202 ةـــنـــس رـــيارـــبــــف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ريدم نييعت نمضـتــي ،2202 ةــنـــس رــيارــبـــف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................ةماعنلا ةيالو

...............فراطلا ةيالو يف نمألا بودنم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيقرتو ةراجتلا ةرازوـــب نيـــيـــعــتـــلا نـــمـــضـــتــــي ،2202 ةـــنــــس رــيارــبـــف8 قــــفاوملا3441 ماـــع بـــجر7 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
..................................................................................................................................................................................تارداصلا

...........فيطسب ةراجتلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ضعب يف ةراجتلل نـــــيرـــيدـــم نيــيـــعــت نـــمـــضـــتـــت ،2202 ةـــنـــس رـــيارـــبـــف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

يف ةيئاملا دراوملل نيرـــيدـــم نيــيـــعـــت نــمــــضـــتــــي ،2202 ةـــــنــــس رــــيارــــبـــف8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

مجانملاوةقاطلا ةرازو

تآـــــشنملاو“دوـــــقو“ ةــــيساسألا تآـــــشنملا دّدــــحي،1202 ةــــنس رــــبمسيدلّوأ قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................“ةعّيمملا لورتبلا تازاــــغ“ ةـــــيساسألا

01 قفاوملا2441 ماع مّرحم22 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم رارق
زاغلا لقن ةكبشل ةعباتلا بيبانألاو تاقورحملا عاطقل ةعباتلا ةيزاغلا تاقورحملا بيبانأ دّدحي يذلا0202 ةنس ربمتبس

......................................................................................................................اهاوس نود ةينطولا قوسلا نيومتل ةصصخملا

زـــــكرم ةرادإ ســـــلجم ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا دّدحي،2202 ةنس يفناج22 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................يوونلا نمألا لاـــــــجم يف مـــــعدلاو نــــــيوكتلا

يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا دّدحي،2202 ةنس يفناج22 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو نيوكتلا زكرمل يجوغاديبلاو

ةعانصلا ةرازو

11 قفاوملا8341 ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم رارق
ةينطولا ةلاكولل ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا ىدل ايازملا رييست زكارم ءاسؤر نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويام
...................................................................................................................................................................رامثتسالا ريوطتل
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ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

اهــــفــــيــــنــــصـــتو لـــغــــشلا بــــصاــــنـــم دادعت ددحي ،22٠2 ةنس يفناج٩ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاــــخلا دـــــقــعلا ةدـــــمو
...................................................................................................................................................................................ةيمومعلا

ةحصلا ةرازو

٧١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،١2٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص22 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٥١٠2 ةنس رياني8 قفاوملا٦٣٤١ ماع لوألا عيبر
ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

..........................................................................................................ةحصلا ةرازول ةعباتلا يبطلا هبش نيوكتلا تاسسؤمو

يذ٣2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس يفناج٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهيفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمتبس٥2قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا
.......................................................ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يـــنطولا دــــهعملا ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأ نييـــعت نـــمضتي ،١2٠2 ةــــنس رــــبوتكأ١١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر٤ يف خّرؤــــم رارــــق
.........................................................................................................................................................................................لمعلل

ةــبقارـــملا ناوـــــعأ داـــمــتـعا بـــحــس نـــمضتي ،22٠2 ةـــــنس يفناج٥١ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع ةيناــثــلا ىدامج2١يــف خّرؤـــم رارـــق
..................................................................................................................................................................يعامتـجالا ناـمضلـل
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31  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه3٤٤1 ماع بجر٨٢
5م٢٢٠٢ ةنس سرام لّوأ

ةـّيميظنت ميسارم
3٤٤1 ماع بجر٤1 يفخّرؤم٤٧-٢٢ مقر يسائرموسرم

ثادــــــحإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــياربف٥1قــــفاوملا
ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو باب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناتدامــلا اــــمـــيــــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلــــــع ءاــــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوـش8 يف خّرؤــمـلا٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٩2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خّرؤملا٦٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
22٠2 ةـــــنــــس يـــفـــناــــج٣ قــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمـــج
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامـتــعالا عــيزوــت نـــمـــضــتــملاو
ةيـنازــيــم نـــم ةــيــنارــمــعــلا ةــئــيــهــتـــلاو ةــيـــلـــحملا تاــعاــمــجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا

: يتأي ام مسري

ةرازو رــــــــييست ةــــينازيم لودــــج يف ثدـــــحي: ىلوألا ةّداملا
لوألا عرفلا -ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ةــيزــكرــماللا حلاصـملا“ يناثلا يئزجلا عرفلا ،”ةماعلا ةرادإلا“
ةيزكرماللا حلاصملا“ هناونعو٣2-٧٣ همقر باب ”ةلودـلل ةعباتلا
.”يئاقولا يحصلا رجحلاب ةقلعتم فيراصم - ةلودلل ةعباتلا

هردق دامـتـــعا22٠2 ةـــنـــس ةــيـــنازـــيـــم نـــم ىـــغــلــي:٢ ةّداملا
راــــــنــــــيد نوـــيــــــلــــم نوـــــعـــبـــسو ناـــنـــــثاو ةـــئاـــمــــعـــســـتو راـــيـــلـــم
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازــيــم يف دــّيــقــم )جد2٧٩.١.٠٠٠.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“١٩-٧٣ مقر بابلا يفو

هردق دامتعا22٠2 ةــنـــس ةـــيـــنازـــيـــمل صــــصـــخـــي:3 ةّداملا
راــــــنــــــيد نوـــيــــــلــــم نوـــــعـــبـــسو ناـــنـــــثاو ةـــئاـــمــــعـــســـتو راـــيـــلـــم
ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد2٧٩.١.٠٠٠.٠٠٠(
باوـــبألا يفو ةــيــنارــمــعـــلا ةــئــيــهــتــلاو ةـــيـــلـــحملا تاـــعاــمــجلاو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

ةــــيــــلــــخادـــلا رــــــيزوو ةــــيــــلاــــملا رـــــيزو فــــلـــــــكــــي:٤ ةّداملا
،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماــع بـــجر٤١ يف رـــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

150.000.000

150.000.000

13-34

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................مزاوللا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)عبات( قحلملا لودجلا

622.000.000

622.000.000

772.000.000

772.000.000

772.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.972.000.000

23-37

01-34

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

يحصلا رجحلاب ةقلعتم فيراصم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................................................................يئاقولا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.................................................................تاقفنلا ديدست - ينطولا نمألا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

3٤٤1 ماع بجر٤1 يفخّرؤم٥٧-٢٢ مقر يسائر موسرم
ليوحـت نمضتـي ،٢٢٠٢ ةـنـــس رــــيارــــبــــف٥1قـــفاوــملا
ةينيدلا نوؤـشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

 .فاقوألاو
––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناتدامــلا اــــمـــيــــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلــــــع ءاــــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٩2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا١١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
22٠2 ةــــــنـــــس يـــفـــناــــج٣ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمـــج
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تاداـمــتــعالا عــيزوــت نــمــضــتــملاو
نوناق بجوـمب  رــيــيــســتــلا ةــيــنازــيــم نــم ،فاقوألاو ةــيــنــيدلا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٦١١( رانيد نويلــم رــشــع ةــتــسو ةــئاــم
١٩-٧٣ مــــقر باــبــلا يفو ةـــكرــتــــشــملا فــيــــــلاـــكــــتــلا ةــــيــــنازــــيــم
.''عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن''
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: ةيتآلا ماهملا ةعانصلل ةيئالولا ةيريدملا ىلوتت:2 ةداملا

ريبادتلا ةعباتم لالخ نم ةيعانصلا ةيسفانتلا معد–
نمألاو ةسايقلاو سييقتلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا
،يعانصلا

ناديم يف اهفادهأ قيقحت ىلع عاطقلا تاسسؤم ةقفارم–
نيمـثـتو راـكـتــبالا ةــيــقرــت لالــخ نــم ةــيــعاــنصلا ةــيسفاــنــتــلا
،تاءافكلا

جيسنلا ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهي ريبدت لك حارتقا–
،رامثتسالا ةيقرتو هريوطتو يعانصلا

مـعدـب ةـقـلـعـتملا لـمـعـلا جمارـبو تاـيـجـيـتارـتسا ذـيــفــنــت–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا ةيقرتو

ةمدخلاو ةيمومعلا ةطلسلا ماهم ةسرامم يف ةمهاسملا–
،ةيميظنتلا ةبقارملا لاجم يف ةيمومعلا

نيقـلــعــتملا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا قــيــبــطــت ىلع رــهسلا–
،ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلاب عاطقلا تاطاشنب

تاطاشنب ةصاخلا تامولعملا رشنو عمج ىلع رهسلا–
،عاطقلا

ةيتامولعملا ةمظنألاو ءاــصحإلاب ةقلعتملا تاطاشنلا معد–
،ةنمقرلا و

،يـــــــعانصلا عاــــــطقلا تاـــــيطعم كـــــنب رــــيوطتو زـــــيزعت–
،عاطقلا ريوطت ةيؤر قيقحت يف ةمهاسملاو

ةيقرتو ةيعانصلا ةسايسلا فادهأ قيقحت ىلع رهسلا–
،رامثتسالا

ةيوستب ةقلعتملا تاءارجإلا ةعباتمو ذيفنت ىلع رهسلا–
يف ةمهاسملاو ةيئاضقلا تاهجلا فلتخم مامأ تاعزانملا
.اهنم ةياقولا

لاجم يف ،ةعانصلل ةـيــئالوــلا ةــيرــيدــملا فــلــكــت:3 ةداملا
: يتأي امب ،يعانصلا نمألاو ةسايقلاو سييقتلا

ســــــييقتلل ةــــــينطولا ةـــــسايسلا ذـــــيفنت ىلـــــع رـــــهسلا–
،يعانصلا نمألاو ةسايقلاو

ةـيـتـحـتـلا ةـيـنـبـلاـب ةـيـنـعملا تاــئيــهــلا عــم ةــمــهاسملا–
يف ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألا قـيـبـطـت يف ةدوـجــلــل
هذـه ةـيـقرـتو يعاـنصلا نـمألاو ةساــيــقــلاو سيــيــقــتــلا لاــجــم
 ،ةطشنألا

مييقت لاجم يف ةيميظنتلا ماكحألا قيبطت ىلع رهسلا–
 ،ةقباطملا

نيــــقلعتملا مــــيظنتلاو عـــــيرشتلا قــــيبطت ىلــــــع رـــــهسلا–
،صاخ ميظنت ىلإ ةعضاخلا داوملا رييستب

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
دــــّيـــقـــي)جد٠٠٠.٠٠٠.٦١١( رانيد نويلــم رــشــع ةــتــسو ةــئاــم

يفو فاقوألاو ةينـيدلا نوؤـــشلا ةرازو رــيــيــســت ةــينازــيــميف
.”يلودلا طاشنلا– ةيزكرملا ةرادإلا“١٠-2٤ مقر بابلا

ةينيدلا نوؤشلا رــيزوو ةــيــلاــملا رــيزو فــلــكــي:3 ةّداملا
يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيـفــنــتب ،هــــــصخـــــي اــــمــيــف لــــك ،فاــقوألاو
ةّيرئازــــجلا ةّيروــهــمــجــلــل ةّيــــــمـــــسّرــــلا ةدــــــيرـــــجلا يف رــــشـــنـــــــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

رياربف٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

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

3٤٤1 ماع بجر٨1 يفخّرؤم٨٧-٢٢مقر يذيفنتموسرم
ءاشنإ نمـضـــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رــــيارــــبــــف٩1قــــفاوـــملا
.اهميظنتو اهماهمو ةعانصلل ةيئالولا ةيريدملا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

٩١ يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنــــس وـــــيــــنوــــي٠٣ قـــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــــــعــقـــلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةـــــــموكـــــحلا ءاـــضعأ نـييعت

يف خّرؤملا٥١-٥١ مقر يذيـفــنــتــلا موـــسرـــملا ىضـــتـــقــمبو –
٥١٠2 ةنس رـــياــنـــي22 قـــفاوـــملا٦٣٤١ ماــــع يـــناــثـــلا عــيــبر لوأ

مجانملاو ةعانـصــلــل ةـــــيالوـــــلا ةـــــيرــــيدــــم ءاــــشـــنإ نمــضــتــــملاو
 ،اهميظنتو اهماهمو

8 يف خّرؤملا٣٩٣-٠2 مـقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٣2 قــفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةعاــنصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٦١٥-١2 مـقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٠2
،ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

ةيريدملا ءاـــشــنإ ىلإ موـــسرــملا اذـــه فدــهــي:ىلوألا ةّداملا
.اهميظنتو اهماهم ديدحتو ةعانصلل ةيئالولا
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ةصاخلا ةــيــمــيــظــنــتــلا تاءارــجإلا قــيــبـــطـــت ىلع رـــهسلا–
،اهليغشت لبق ةيعانصلا تآشنملا ةقباطمب

نــم ضيــفــخــتــلا ىلإ فدــهــت ةــيـــلـــمـــع لـــك يف ةـــمـــهاسملا–
،ةئيبلا ةيامحو يعانصلا ثولتلا رطاخم

تاـــــــطاشنو جــــماربلا ذـــــيفنت ىدـــــمل يرودـــــلا مـــــييقتلا–
.ةيزكرملا ةرادإلل ريراقت ميدقتو ةيميظنتلا ةبقارملا

ةيقرت لاجم يف ةعانصلل ةيئالولا ةيريدملا فلكت:٤ ةداملا
: يتأي امب ،تاءافكلا نيمثتو راكتبالا

ةطبترملا تايلمعلاو تاسايسلا ذيفنت يف ةمهاسملا–
،راكتبالا ةيقرتب

،ةعانصلل معدلا تامدخ زيزعت يف ةمهاسملا–

،ةيعانصلا نهملا ريوطت يف ةمهاسملا–

ةدــيــلوــلا تاــعاــنصلا ةــنرصعو رــيوــطـــت يف ةـــمـــهاسملا–
،ةديدجلا تايجولونكتلاو ةئشانلاو

رييستلاو نيوكتلا تاردق ريوطتو نيسحت ىلع رهسلا–
،يعانصلا عاطقلا يف

نيسحتو نيوكتلا معدو ريوطتو ةيقرت يف ةمهاسملا–
،ةينعملا تائيهلا عم ةعانصلا نهم يف ىوتسملا

تاسسؤملاو ةيعانصلا تاسسؤملا نيب قيسنتلا نامض–
.نيوكتلاو ليغشتلاب ةفلكملا

لاجم يف ،ةعانصلل ةيئالولا ةيريدملا فلكت:٥ ةداملا
: يتأي امب ،رامثتسالا ةيقرتو يعانصلا جيسنلا ريوطت

،ةيداصتقالا ةيبذاجلا ريوطتو ةيقرت يف ةمهاسملا–

ةــيــمــنــتــلــل ةــيوــهجلا تاءاضفــلا رــيوــطــت يف ةــمــهاسملا–
،ةيعانصلا

،رامثتسالا ةيقرت تاءارجإ قيبطتل يرودلا مييقتلا–

 ،رامثتسالا طيحم نيسحت يف ةمهاسملا–

راقعلا ةيعوأ لوح تايطعم كنب عضو يف ةمهاسملا–
.ةيالولا ىوتسم ىلع ةرفوتملا يعانصلا

يف ،ةــــــعانصلل  ةـــــيئالولا  ةـــــيرـيدـــملا  فــــلكت :٦ ةداملا
،ةكارشلاو ةصصوخلاو  ةلودلا  تامهاسم ةعباتم لاجم
: يتأي امب

تاــــــــسسؤملل ةــــــــعباتلا تاــــــكلتمملا ءاـــــصحإب لـــــــفكتلا–
ىوتسم ىلع ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا
،ةيالولا

ذيفنت راطإ يف فارطألا تامازتلا ةعباتم يف ةمهاسملا–
،ةكارشلاو ةصصوخلا تايلمع

تاسسؤملا يف ةلودلا تامهاسم ةعباتم ىلع رهسلا–
.ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

لاــجم يف ،ةـــعانصلل ةـــيئالولا ةــــيريدملا فـــــلكت:٧ ةداملا
: يتأي امب ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا

لـمـعـلا جمارـبو تاـيــجــيــتارــتسا ذــيــفــنــت يف ةــمــهاسملا–
،تاطاشنلا  لئاصح دادعإو اهرثأ مييقتو عاطقلل

ءاشنإ ىلع عيجشتلاو معدلل ريبدت لك حارتقاو ةسارد–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا

تاءاضفــلاو ةــيــنــهملا ةــيوـــعـــمجلا ةـــكرحلا ةـــطشنأ مـــعد–
تاسسؤملا عم اهتقالع لالخ نم ،تاسسؤملاو ةطيسولا

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو

تاسسؤملا عقومت ةطراخ نييحتو زاجنإ يف ةمهاسملا–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو

اميس ال ،ةيبنجألاو ةينطولا ةكارشلا ةيقرت يف ةمهاسملا–
.ةلوانملا ناديم يف

لاجم  يف ، ةعانصلل  ةيئالولا  ةيريدملا  فلكت:٨ ةداملا
 : يتأي امب ،ءاصحإلاو ةيتامولعملا ةمظنألاو ةنمقرلا

،اهتنمقرو ةيرادإلا تاءارجإلا ليهست–

،عاطقلا تاكرش ىدل يداصتقالا حسملا ءارجإ–

يف لاـــــصتالاو تاــــمولعملا تاــــيــــجوـــــلوــــــنكت مادـــــختسا–
 ،اهماهم

ىلع عالطالاب نيرمثتسملل حمسي تايطعم كنب عضو–
 ،يلحملا ىوتسملا ىلع ةحاتملا تاناكمإلاو صرفلا فلتخم

رشنلاو عمجلا نامضو مالعإلل ماظن عضو ىلع رهسلا–
ةــينقتلا تاـــمولعملل ةــــبسانم لاـــصتا ةــــليسو يأــــب يرودــــــلا

،ةيئاصحإلا وأ /و

اـمـيـعدـت ةـيـمالـعإلا ةـظــقــيــلــل ماــظــن عضو يف ةــمــهاسملا–
 ،ةيجيتارتسالا ةظقيلاب ةفلكملا ةيزكرملا لكايهلل

ةـيداصتـقالا ةـلـعاـفـلا تاـهجلاو تاـمـظـنملا عـم لـماـعــتــلا–
.يداصتقالا مالعتسالا زيزعتو تامولعملا لدابت تاكبشو

لاجم يف ،ةعانصلل  ةيئالولا  ةيريدملا  فلكت:٩ ةداملا
: يتأي امب ،تاعزانملا

ةــــــــيوست لاــــــجم يف تاءارــــــجإلا مارـــــتحا ىلــــع رـــــهسلا–
،تاعزانملا

ةـــيوست يف ةـــمـــهاسملا هـــنأش نـــم رـــيـــبدـــت لـــك حارـــتـــقا–
 ،ةيدولا قرطلاب تاعزانملا
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3٤٤1 ماع بجر٨1 يفخّرؤم٩٧-٢٢مقر يذيفنتموسرم
ممـــــــتيو لّدــــــــعي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــيارــــبف٩1قــــــفاوـــملا
3٢ يفخّرؤملا٢٥1-٩1 مــقر يذــيــفــنــتـــلا موسرملا

٩1٠٢ ةــــنس لــــيربأ٩٢ قـــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ناـــبعش
نم ةسرامملا ةباقرلا قيبطت تايفيك ددحي يذـلا
ىلع يعاـــــمـــــتــــــجالا ناــــــمضلاــــــب فــــــّلــــــكملا رــــــيزوــــــلا
فرــــصتملا ماــــهم اذــــكو ةـــيعامتجالا تاــــيدضاعتلا
.ةيعامتجالا ةيدضاعتلل تقؤملا يرادإلا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ناــــمضلاو ليـــغشتلاو لمــــعلا رــــيزو رـــيرقت ىلــــع ءاـــنب –
،يعامتجالا

١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع بجر٦١ يف خّرؤملا١٠-٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٣٤١
،لّدعملا ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

ماع لّوألا عيبر٣١ يف خّرؤملا2٠-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاـــــــيدضاعتلاب قــــــلعتملاو٥١٠2 ةــــــنس رــــــياني٤ قـــــفاوملا٦٣٤١
،هنم٠٩و88 ناتداملا اميس ال ،ةيعامتجالا

يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وـــيـــلوـــي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا٤2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر
ناــــمضلاو لـــــيـــــغشتـــــلاو لـــــمـــــعـــــلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي
،يعامتجالا

يف خّرؤملا٧22-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤١ ماع مرحم٤١
ةـيـعاـمـتـجالا ةـيدضاـعــتــلــل ينــطوــلا سلــجملا ةــلــيــكشت ددــحــي
،هريسو هميظنتو

يف خّرؤملا٩٣١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٩١٠2 ةنس ليربأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2
ةــــيدضاــــعــــتــــلا دراوــــم صيصخــــت بسن دــــيدحت تاـــــيـــــفـــــيـــــكـــــب
ناوـنـعـب ماـعـلا ماـظـنـلا تاـكارـتشا نـع ةــمــجاــنــلا ةــيــعاــمــتــجالا
،طايتحالا قودنصو رامثتسالا جمانربو تاءادألا

ةــقــلــعــتملا تاــعزاــنملا تاــفـــلمب لـــفـــكـــتـــلا يف ةـــكراشملا–
،اهتعباتم نامضو ،ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةيريدملاب

فرـــــط نـــــم ةـــــعوـــــفرملا ضئارـــــعـــــلاو ىواــــــكشلا ةسارد–
،نييداصتقالا نيلماعتملا

 .تاعزانملا اياضق عومجمل يرود مييقت دادعإ–

لاجم يف ،ةعانصلل ةيئالولا ةيريدملا فلكت:٠1 ةداملا
      : يتأي امب ،نيوكتلاو ةرادإلا

راسملا رييست ناديم يف ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا–
،نيمدختسملل ينهملا

،نيوكتلا ططخم مييقتو ديسجتو دادعإ–

،اهذيفنتو ةينازيملا رييستنامض –

.اهتنايصو ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا رييست–

)٤( عـــبرأ ةـــــعانصلل ةــــيئالولا ةــــيريدملا مــــضت:11 ةداملا
: حلاصم

ةعباتمو ةيعانصلا ةيمنتلاو رامثتسالا ةيقرت ةحلصم–
،ةلودلا تامهاسم

ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا ةحلصم–
،ءاصحإلاو ةنمقرلاو

،ةسايقلاو سييقتلا ةحلصم–

.تاعزانملاو دراوملا ةحلصم–

بتاكم )٣( ةثالث ىلإ )2( نيبتكم نم ةحلصم لك نوكتتو
.رثكألا ىلع

ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب حلاصملا ميظنت ددحي
فــــلــــكملا رــــيزوــــلاو ةــــيــــلاملا رــــيزوو ةــــعاـــــنصلاـــــب فـــــلـــــكملا

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلحملا تاعامجلاب

٥١-٥١ مـــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرملا ماـــــكحأ ىــــغلت:٢1 ةداملا
ةنس رياني22 قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا

مجانملاو ةعانصلل ةيالولا ةيريدم ءاشنإ نمضتملاو٥١٠2
.اهميظنتو اهماهمو

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رـــــشني:31 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٩١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر8١ يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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يف خّرؤملا2٥١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2
فـّلــكملا رــيزوــلا نــم ةسراــمملا ةــباــقرــلا قــيــبــطــت تاــيــفــيــك
ماهم اذكو ةيعامتجالا تايدضاعتلا ىلع يعامتجالا نامضلاب
،ةيعامتجالا ةيدضاعتلل تقؤملا يرادإلا فرصتملا

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي:ىلوألا ةّداملا
موسرملا نم٧2و٥2و8١و٦١و٥١و٤١و٠١ داوملا ماكحأ
٠٤٤١ ماــــــــع ناــــــبعش٣2 يف خّرؤـــــملا2٥١-٩١ مــــــقر يذــــيفنتلا
قيبطت تايفيك ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٩2 قفاوملا
يعامتجالا نامضلاب فّلكملا ريزولا نم ةسرامملا ةباقرلا

يرادإلا فرصتملا ماهم اذكو ةيعامتجالا تايدضاعتلا ىلع
: يتأي امك ،ةيعامتجالا ةيدضاعتلل تقؤملا

نوناقلل اقبط( )ىتح رييغت نودب( ................:٠١ ةّداملا“
.)ةيعامتجالا ةيدضاعتلل يساسألا

نيطرـــخـــنملا ءاضعألا باـــخـــتــــنا رضحــــم رشؤي نأ بجــــي
اذهل انوناق ضّوفملا ةرادإلا سلجم وضع لبق نم ،نيبودنملا
.ضرغلا

نيطرــخــنملا ءاضعألا تاــباــخــتــنا رضاــحــم دـــعـــت نأ بجـــي
ءاضعأ فرــــــــط نــــــــم نيترشؤم )2( نيتــــــخسن يف نيبودــــــنملا

.انوناق نيضّوفملا ةرادإلا سلجم

يتلا ةيلصألا ةخسنلا ةيدضاعتلا سيئر لسري نأ بجي
ةصتخملا حلاصملا ىلإ ،ةيعامتجالا ةيدضاعتلا متخ لمحت

ةماعلا ةيعمجلا داقعنا لبق ةقباطملا ةباقر دصق ةينعملا
.ةيباختنالا

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

................................ )رييغت نودب(.................:٤١ ةّداملا“

خيرات نم ءادتبا )ىتح رييغت نودب( .................................
يساسألا نوناقلاب ةقلعتملا ةماعلا ةيعمجلا تايصوت رشن
يتاوذ نيتيمالعإ )2( نيتيموي يف ،لقألا ىلع ،هتاليدعتو
.”ةينطولا ةغللاب ةيموي امهنيب نم ،ينطو عيزوت

................................ )رييغت نودب( ................:٥١ ةّداملا“

بجومب ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.يعامتجالا نامضلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

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

................................ )رييغت نودب( ...............:٦١ ةّداملا“

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

)ىتح رييغت نودب( ...................... ةيعاطقلا ةنجّللا فلكت
.ةيجراخ وأ/و ةيلخاد

ةنجّللا ىلإ لسرت نأ ةيعامتجالا ةيدضاعتلا ىلع نّيعتي
.ةباقرلل ةيرورض اهارت ةمولعم وأ ةقيثو لك ةيعاطقلا

فرصت تحت عضت نأ ةيعامتجالا ةيدضاعتلا ىلع نّيعتي
ىلــــــع ةــــباقرلا ةــــمهمب نيــــفلكملا ةـــيعاطقلا ةـــنجّللا ءاـــضعأ

ةـيرورضلا لـئاسوـلا لـك ،ةـيــعاــمــتــجالا ةــيدضاــعــتــلا ىوــتسم
.مهماهم ءادأل

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

.............................. )رييغت نودب( ................. :8١ ةّداملا“

ةـيـعاـطـقــلا ةــنــجــّلــلا اــهــتراــثأ يتــلا تاــظــفــحــتــلا لــك غــّلــبــت
سيـــئر ىلإ ،اـــهذاـــخـــتا بجاوـــلا ةـــيــــحــــيــــحصتــــلا تاءارــــجإلاو
.ةباقرلا لحم ةيعامتجالا ةيدضاعتلا

وأ ةـباـقرـلا لـحـم ةـيـعاـمـتــجالا ةــيدضاــعــتــلا سيــئر نــكــمــي
ظفحت يأ وأ ةظحالم ةيأ يدبي نأ ،انوناق ضّوفملا هلثمم

.ايرورض هاري

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

.............................. )رييغت نودب( .................:٥2 ةّداملا“

ريزولا ىلع حرتقي نأ تقؤملا يرادإلا فرصتملا نكمي
ةدع وأ  اصخش ،هتدهع لالخ ،يعامتجالا نامضلاب فلكملا
.هتمهم يف مهب ةناعتسالل نيلهؤم مهاري صاخشأ

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

.............................. )رييغت نودب( .................:٧2 ةّداملا“

،تقؤملا يرادإلا فرصتملا ةرـــجأ طـــبض تاــــيــــفــــيــــك ددحت
.''يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةّيمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــشــــنــــي :٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٩١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر8١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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88٩١ ةــنس رــبــمسيد٠٣ يف ةدوــــــلوملا،هلـبـع ةسيـخر –
ةجوزتم ،٦١٩١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب

ةــيالو( ناــمـــيـــلس يس دالوأب٠١٠2 ةــــنس رــــبـــــمسيد لّوأ يف
:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،82١٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنتاب
.هلبع يدجار

سواقنب٧٩٩١ ةنس ربوتكأ٠2 يف ةدولوملا،ىنم ةسيخر –
نآلا نم ىعدتو،٠٩٣١٠مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ىنم يدجار :ادعاصف

سواقنب٣٩٩١ ةنس تشغ2 يف دولوملا،نيساي ةسيخر –
نآلا نم ىعديو،٤8٣١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.نيساي يدجار :ادعاصف

سواقنب٧٩٩١ ةنس ربوتكأ٠2 يف دولوملا،رينم ةسيخر –
نآلا نم ىعديو ،١٩٣١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.رينم يدجار :ادعاصف

يس دالوأب٤٦٩١ ةنس يف ةدولوملا ،ةبيبح ةسيخر –
ةررحـملا8٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس
ةــيالو( ناــمـــيـــلس يس دالوأب٦٦٩١ ةــنس وــياــم٠١ خـيراـتـب
تنالسكاتب٧8٩١ ةنس ربمتبس٣2يف ةجوزتم ،)ةنتاب
:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠٣٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو(
.ةبيبح يدجار

يس دالوأب8٦٩١ ةنس يف دولوملا ،ميهاربإ ةسيخر –
ةررحـملا٧٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس
)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب2٧٩١ ةنس ربمسيد٠٣ يف

)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٣٩٩١ ةنس ربمتبس٥١ يف جوزتم
 :ةرصاقلا هتنباو ،٩١٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

سواـــــقنب٦٠٠2 ةــــنس يــــفناج٧ يف ةدوـــــلوملا ،ةــــنيسح *
 ،8٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

.ةنيسح يدجار ،ميهاربإ يدجار :ادعاصف نآلا نم نايعديو

٤٩٩١ ةــــنس رــــبمسيد٤١ يف دوـــــلوملا،يزـــمر ةـــسيخر –
ىعديو ،٥8٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب
.يزمر يدجار :ادعاصف نآلا نم

سواقنب٧٩٩١ ةنس سرام٥١ يف دولوملا ،بويأ هسيخر–
نآلا نم ىعديو ،٧٩٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.بويأ يدجار :ادعاصف

٩٩٩١ ةنس سرام١٣ يف دولوملا،ظيفحلا دبــع ةــسيخر–
نم ىعديو ،2٠٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.ظيفحلا دبع يدجار :ادعاصف نآلا

٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يفخرؤميسائرموسرم
.باقلأ رييغت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف

––––––––––

 ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(١٤١و٧-١٩ ناتداملا اميسال ،روتسّدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

ماع ةّجحلا يذ٣١ يف خّرؤملا٠2-٠٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو٠٧٩١ ةنس رياربف٩١ قفاوملا٩8٣١
 ،هنم٦٥و٥٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٠١ يف خّرؤملا٧٥١-١٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو١٧٩١ ةـنس وـيــنوــي٣ قـــفاوملا١٩٣١ ماــع يناــثــلا

،هنم٥و٤و٣ داوملا اميسال ،مّمتملاو لدعملا ،بقللا ريّيغتب

: يتأي ام مسري

موـــسرملل اــــقفو ،بــــقللا ريــــيغتب صــــخري: ىلوألا ةّداملا
٣ قفاوملا١٩٣١ ماع يناثلا عيبر٠١ يف خرؤملا٧٥١-١٧ مقر
،مّمتملاو لدعملا ،بقللا رييغتب قلعتملاو١٧٩١ ةنس وينوي
  :مهؤامسأ ةيتآلا صاخشألل

٥8٩١ ةنس سرام٠١يف دولوملا ،طسابلا دبع هسيخر –
نم ىعديو ،٦82٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.طسابلا دبع يدجار :ادعاصف نآلا

يـــس دالوأـــب٦٧٩١ ةــنس يف ةدوــــلوملا ،ةـــليمج ةـــسيخر –
ةررحـملا٧٧٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس
،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب٩٧٩١ ةنس سرام٧ يف

)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٠٠٠2 ةنس ويلوي٣ يف ةجوزتم
يدجار :ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٤١٠٠٠ مقر جاوزلا دقع
.ةليمج

سواقنب28٩١ ةنس وينوي٩2يف دولوملا ،ديرف ةسيخر –
ربمسيد٥ يف جوزتم ،١٤٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

،٠٩٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٠١٠2 ةنس
.ديرف يدجار :ادعاصف نآلا نم ىعديو

دالوأب٣٦٩١ ةنس سرام٥ يف دولوملا ،دمحأ ةسيخر –
جوزتم ،٥٦٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٧8٩١ ةنس ربمتبس٣2 يف

.دمحأ يدجار :ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٠٣٠٠٠ مقر جاوزلا

ةّيدرف ميسارم
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سواقنب2١٠2 ةنس سرام١2 يف ةدولوملا ،لافنأ *
 ،8٦٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

يدجار ،قازرلا دبع يدجار :ادعاصف نآلا نم نوعديو
.لافنأ يدجار ،مركأ زتعم يدجار ،دايإ

دالوأب٩٦٩١ ةنس تشغ٠2 يف دولوملا ،دمحا ةسيخر –
جوزتم ،٩٧٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٥٩٩١ ةنس ليربأ٦١ يف

 :ةرصاقلا هتنباو ،٥٠٠٠٠ مقر

سواقنب٧٠٠2 ةنس ويلوي٩١ يف ةدولوملا،ىرسي *
 ،٩٦٣١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

.ىرسي يدجار ،دمحا يدجار:ادعاصف نآلا نم نايعديو

دالوأب٩٧٩١ ةنس سرام2 يف ةدولوملا ،ءارمس ةسيخر –
،٥٥٠٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )ةــنــتاــب ةـــيالو( ناـــمـــيـــلس يس
)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب8٠٠2 ةنس ربمفون٧2 يف ةجوزتم
يدجار:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،8٦٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

.ءارمس

ةنــــس رـــــــبـمـتـبس٥١ يف دوـــلوـــــملا،رـــــضخل ةـــــسيـــخر –
 ،٤٤٠١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(سواقنب٦٩٩١

.رضخل يدجار :ادعاصف نآلا نم ىعديو

دالوأب٣٧٩١ ةنس ليربأ2يف دولوملا ،رهاطلا ةسيخر –
جوزتم ،2٦٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٠٠٠2 ةنس ويلوي٣ يف

 :رّصقلا هدالوأو ،٤١٠٠٠ مقر

سواقنب٦٠٠2 ةنس يفناج٤١ يف ةدولوملا ،اينار *
،٧8٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

٠١٠2 ةــــــــنس لـــــــــيرـــــــبأ٦١ يف ةدوــــــلوــــــــملا،هـــــــسيمر *
،٠٦8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواـــــــقنب

سواقنب2١٠2 ةنس ربمفون٤ يف دولوملا ،ركبوبأ *
 ،8222٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

،اينار يدجار ،رهاطلا يدجار :ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ركبوبأ يدجار ،هسيمر يدجار

سواقنب١٠٠2 ةنس ويام١٣يف دولوملا ،نميأ ةسيخر–
نآلا نم ىعديو ،٩8٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.نميأ يدجار :ادعاصف

ةـيالو( مـيـلسب8٤٩١ ةـــــنس يف دوـــــلوملا ،طـلــخمل يلبز–
سرام٥١ يف ةررحـملا١٧١٣٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا

ربمسيد١٣يف جوزتم ،)ةليسملا ةيالو( ميلسب٣٦٩١ ةنس
،١١١٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ميلسب٣٧٩١ ةنس
جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ميلسب28٩١ ةنس يف جوزتمو
ةيالو( ميلسب٥8٩١ ةنس ويلوي82 يف ررحـملا ،28٠٠٠ مقر
.طلخمل يدارف :ادعاصف نآلا نم ىعديو،)ةليسملا

2٧٩١ ةنس يفناج2١ يف ةدولوملا ،ةميلس ةسيخر–
،٩٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب
ةــــــيالو( تـــــنالــسكاتب٣٩٩١ ةــــنس ربــــمتبس٥١ يف ةـــجوزتم
:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٩١٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنتاب
.ةميلس يدجار

ناميلس يس دالوأب١٧٩١ ةنس يف دولوملا ،يحي ةسيخر–
ليربأ٣ يف ةررحـملا82٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

2  يف جوزتم )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب8٧٩١ ةنس
جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٩٩٩١ ةنس ربمفون
 :رّصقلا هدالوأو ،١2٠٠٠ مقر

سواـــــقنب٣٠٠2 ةــــنس رـــــياربف٧١ يف دوـــــلوملا،بوــــقعي *
،2٥2٠٠مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

سواــــــقنب٠١٠2 ةـــنس سراــــم8 يف ةدوـــــلوملا ،ناــــنح *
،٣٤٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

تنالسكاتب٣١٠2 ةنس تشغ٥ يف ةدولوملا ،ناهرون *
 ،١٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

،بوقعي يدجار ،يحي يدجار :ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ناهرون يدجار ،نانح يدجار

٠٠٠2 ةنس تــــشغ٤ يف ةدوــــلوملا ،قورـــش ةــــسيخر–
نم ىعدتو ،٧٣8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(سواقنب
.قورش يدجار :ادعاصف نآلا

يس دالوأب٦٧٩١ ةـــــنس يف ةدوـــــلوملا ،ميرـم ةسيــخر–
ةررحـملا٧٩١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس
،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب١8٩١ ةنس وينوي8 يف

.ميرم يدجار:ادعاصف نآلا نم ىعدتو

دالوأب٥٧٩١ ةنس ويلوي٤١ يف ةدولوملا ،ةقيتع هسيخر–
،٥2١٠٠ مـــــقر دالــــيملا ةداـــــــهش )ةـــنتاب ةـــيالو( ناـــميلس يـــس
)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٩٠٠2 ةنس تشغ١١ يف ةجوزتم
يدجار :ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٩٣٠٠٠ مقر جاوزلا دقع
.ةقيتع

٦٧٩١ ةنس رياربف٦١ يف دولوملا ،قازرلا دبع هسيخر –
،٧2٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب
)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٦٠٠2 ةنس ربمفون٧ يف جوزتم
 :رّصقلا هدالوأو ،٩٤٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

ةـــناورمب٧٠٠2 ةــــنس تـــشغ٤ يف دوــــلوملا ،داـــيإ *
،٣82١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةــــيالو(

سواقنب٠١٠2 ةنس ليربأ٤2 يف دولوملا ،مركأ زتعم *
،٦١٩٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
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٤٧٩١ ةــــنس لــــيربأ٥2 يف دوــــلوملا ،يـــماس طــــساسم–
جوزتم ،٣٧٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شورحلاب

)ةدكيكس ةيالو( نايزوب نيعب8٠٠2 ةنس ربمتبس٤2 يف
 :رّصقلا هدالوأو ،٩٦٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

٩٠٠2 ةــــنس رـــبمتبس٩١ يف دوــــلوملا ،نــــيدلا فرـــش *
،٠٣٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شيغزم يديسب

يديسب2١٠2 ةــنس وــينوي٤2 يف ةدوـــلوملا ،ةزـــنك *
،٠٤2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شيغزم

٦١٠2 ةنس سرام٦2 يف ةدولوملا ،نامحرلا ةبه *
 ،٥٧١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شيغزم يديسب

ىيــحي نب ،يــماس ىيحي نب :ادـــعاصف نآلا نـــم نوــــعديو
.نامحرلا ةبه ىيحي نب ،ةزنك ىيحي نب ،نيدلا فرش

طاوغألاب8٥٩١ ةنس يف دولوملا ،ريشبلا شينف نب –
٧2 يف ةررحـملا٦٠٧٣٠  مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
٣يف جوزتم ،)طاوغألا ةيالو( طاوغألاب٠٦٩١ ةنس ربوتكأ
مقر جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب٣٠٠2 ةنس رياربف
 :رّصقلا هدالوأو ،٠٥٠٠٠

٤٠٠2 ةـــــنس رــــبمفون82 يف ةدوـــــلوملا،رـــثوك ءاــــنه *
،2٧8٣٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

٧٠٠2 ةـــــنس سراـــــم٦ يف دوـــــلوملا،بيـــبحلادـــــمحم *
،٦٣8٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

طاوغألاب١١٠2 ةنس ربمفون٤ يفدولوملا ،ديجملا دبع *
،٠٦٧٤٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

طاوغألاب٥١٠2 ةنس تشغ8 يف دولوملا،فوؤرلا دبع *
،٧٣٠٤٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

دومحم نب ،ريشبلا دومحم نب :ادعاصف نآلا نم نوعديو
،ديجملا دبع دومحم نب ،بيبحلادـمحم دومحم نب ،رثوك ءانه
.فوؤرلا دبع دومحم نب

٥8٩١ ةـــــنس رــــبمسيد٤ يف دوــــلوملا ،يلـــع شـــينف نـــب –
ىعديو ،٧٦٧2٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب
.يلع دومحم نب :ادعاصف نآلا نم

ةركسبب٠٩٩١ ةنس وـيام8١ يف دوـــــلوملا ،دــــمحأ ناــــيرع –
نآلا نم ىعديو ،١2٥2٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(
.دمحأ نايرأ :ادعاصف

٦8٩١ ةـــنس رــــبمسيد٥ يف دوـــــلوملا ،قـــحلا دبـــع ناـــيرع–
ىعديو ،٧٤2٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( ةركسبب
.قحلا دبع نايرأ :ادعاصف نآلا نم

٥8٩١ ةــــنس رــــبمتبس8١ يف ةدوـــــلوملا ،ناـــميإ ناــــيرع –
ةجوزتم ،٧٦١٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( ةركسبب

جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( تلوزاتب٥٠٠2 ةنس تشغ٤2 يف
.ناميإ نايرأ:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠٦١٠٠ مقر

مـــيلسب88٩١ ةـــنس لـــيربأ٧ يف دوــــلوملا ،هـــنيذوب يلـــبز–
نآلا نم ىعديو ،٩٦٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
.هنيذوب يدارف :ادعاصف

ميلسب٦٩٩١ ةنس وينوي لّوأ يف ةدولوملا ،ةبيهو يلبز–
نآلا نم ىعدتو ،٤٧٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
.ةبيهو يدارف :ادعاصف

ميلسب2٩٩١ ةنس ربمفون٦١ يف ةدولوملا ،ةحيتف يلبز–
2 يف ةجوزتم ،٣2١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب٥١٠2 ةنس سرام
.ةحيتف يدارف :ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٩٦٦٠٠

ميلسب٠٩٩١ ةنس تشغ8١ يف ةدولوملا ،نانح يلبز–
8 يف ةجوزتم ،٤٠١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ميلسب٦١٠2 ةنس ربمفون
.نانح يدارف:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،2٧٠٠٠

ميلسب٤8٩١ ةنس ربمتبس٥١ يف ةدولوملا ،ةليمج يلبز–
٦2 يف ةجوزتم ،٤٥2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ميلسب8٠٠2 ةنس تشغ
.ةليمج يدارف:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،2٦٠٠٠

ميلسب٦8٩١ ةنس يفناج٣2يف ةدولوملا ،ةميرك يلبز –
22 يف ةجوزتم ،٣١٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ميلسب٦١٠2 ةنس رياربف
.ةميرك يدارف :ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٦٠٠٠٠

ةـــيالو( مــــيلسب٤٧٩١ ةـــنس يف ةدوــــلوملا،ةرــــضخ يلـــبز –
٣2 خــيراــتــب ةررحـملا٠٥٦٥٠ مــقر دالــيملا ةداـــهش )ةـــلـــيسملا

نآلا نم ىعدتو ،)ةليسملا ةيالو( ميلسب٥٧٩١ ةنس وينوي
.ةرضخ يدارف :ادعاصف

٩8٩١ ةنس ربوتكأ لّوأ يف دولوملا ،سراف طساسم–
ىعديو ،2١٧١٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شورحلاب
.سراف ىيحي نب :ادعاصف نآلا نم

ةدكيكسب٣8٩١ ةنس يفناج٧ يف دولوملا ،كلام طساسم –
٤١ يف جوزتم ،٩٣١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو(
جاوزلا دقع )ةدكيكس ةيالو( نايزوب نيعب٣١٠2 ةنس تشغ
 :ناترصاقلا هاتنباو ،١٦٠٠٠ مقر

ةدكيكسب٤١٠2 ةنس ربمسيد٤ يف ةدولوملا ،كالم *
،٥٩2٩٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو(

شورحلاب٦١٠2 ةنس ربوتكأ٥ يف ةدولوملا ،رانم *
،2٣٤2٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو(

ىـــــيحي نــــب ،كلام ىيــــحي نـــب:ادــــعاصف نآلا نــــم نوــــعديو
.رانم ىيحي نب ،كالم
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ةفيلخ نب ،ميلس ةفيلخ نب :ادعاصف نآلا نم نوعديو
.سنوي ةفيلخ نب ،دـمحم ةفيلخ نب ،فسوي

طالباتب٤٥٩١ ةنس ربمتبس٥١ يف دولوملا ،ةعمجوب راف–
٣١ يف جوزتم ،٣٤٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةرقوبب٠8٩١ ةنس سرام
 :نارصاقلا هادلوو ،٩١٠٠٠

ةيالو( ةديلبلاب٧٠٠2 ةنس تشغ٤ يف دولوملا ،مركأ *
 ،٦8٤٧٠مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا

ةـــــنس رــــبوتكأ8١ يف ةدوـــــلوـــــملا،ىدــــهلا روـــن ةـــبه *
،٥٥٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةرقوبب٩٠٠2

،مركأ سراف ،ةعمجوب سراف :ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ىدهلا رون ةبه سراف

ةـــــطعبب٧٧٩١ ةــــنس رــــبوتكأ٤2 يف دوــــلوملا،حـــبار راـــف–
٣١ يف جوزـــتـــم١8٠٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةــــيدملا ةــــيالو(

مقر جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةرقوبب٧١٠2 ةنس ربمتبس
.حبار سراف :ادعاصف نآلا نم ىعديو ،2٥٤٠٠

ةيواسيعلاب١٧٩١ ةنس ربمفون٣2 يف دولوملا ،دـمحم راف–
٠١ يف جوزتم،8٠٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(

مقر جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةرقوبب2٠٠2 ةنس ربمتبس
 :رّصقلا هدالوأو ،٠22٠٠

ةديلبلاب٣٠٠2 ةنس ويلوي٠٣ يف ةدولوملا ،ةيبهذ *
،٧٣١٦٠مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(

ةرقوبب٦٠٠2 ةنس ربوتكأ١١ يف دولوملا ،فصنم *
،2٧٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(

ةرقوبب١١٠2 ةنس ربمتبس٩١ يف دولوملا ،هـللا دبع *
،٩2٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(

ءاعبرألاب٣١٠2 ةنس ويلوي٠٣ يف دولوملا ،لصيف *
،٦٧٩٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(

،ةيبهذ سراف ،دـمحم سراف:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.لصيف سراف ،هـللا دبع سراف ،فصنم سراف

ةطعبب٩8٩١ ةنس سرام٤١ يف دولوملا ،رصان راف–
نآلا نم ىعديو،82٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(
.رصان سراف :ادعاصف

ةرقوبب٧8٩١ ةنس تشغ٣2 يف دولوملا ،نيدلا رون راف–
نآلا نم ىعديو،٦2٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.نيدلا رون سراف:ادعاصف

ةكيربب٥8٩١ ةنس ويلوي٧ يف دولوملا ،ةزمح ةجامخ–
نآلا نم ىعديو ،٠28١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ةزمح زاورد :ادعاصف

ةنتابب٩٩٩١ ةنس سرام8 يف ةدولوملا ،ةيفاش نايرع –
نآلا نم ىعدتو ،22٤١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ةيفاش نايرأ :ادعاصف

يراـــحصلا دـــحب٧٧٩١ ةـــنس يف دوـــلوملا،دـــمحأ ةـــجعن –
٠2 يف جوزتم ،٣٧٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب١١٠2 ةنس ليربأ
 :رّصقلا هدالوأو ،٤8٦٠٠

2١٠2 ةنس وينوي٥2 يف ةدولوملا ،سامير مايألا رون *
،٠١٣٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب

ةـــــنس رـــــبمتبس٦2 يف دوــــلوملا ،نـــيدلا فيـــس رـــيمأ *
،٣١٩8٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب٤١٠2

ةفلجلاب٧١٠2 ةنس يفناج٠٣ يف ةدولوملا ،مينست *
،8٦٠١٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(

ماـــــيألا روـــــن جاــــن ،دـــمحأ جاــــن :ادـــــعاصف نآلا نــــم نوــــــــعديو
.مينست جان ،نيدلا فيس ريمأ جان ،سامير

٩٧٩١ ةـنس رـبـمـفوــن٧ يف دوــــــلوملا ،ةعمـجوـب جماـخ –
جوزتم ،٤٩8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةعينملاب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةعينملاب٠١٠2 ةنس ربوتكأ٤2 يف
 :رّصقلا هدالوأو ،٧٠٣٠٠ مقر

ةعينملاب١١٠2 ةنس ربمفون٥١ يف دولوملا ،دمحأ *
،٣22١٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

يليلتمب٣١٠2 ةنس رياربف٠١ يف ةدولوملا ،ةجيدخ *
،١22٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

يليلتمب٦١٠2 ةنس ربوتكأ٣١ يف ةدولوملا ،ةديمح *
 ،٠٤٣١٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

،دمحأ ةيناس ،ةعمجوب ةيناس :ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ةديمح ةيناس ،ةجيدخ ةيناس

٤٩٩١ ةنس ليربأ٩١ يف دولوملا ،نيدلا حالص جماخ–
،2٥8٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )فـــيــــطس ةــــيالو( ناملو نيعــــب
.نيدلا حالص عيبر نب :ادعاصف نآلا نم ىعديو

ةركسبب٩٦٩١ ةنس رياربف82 يف دولوملا ،ميلس وساربد –
ويام8 يف جوزتم ،88٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

٩٣٧٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةركسب ةيالو( ةركسبب٦٠٠2 ةنس
 :رّصقلا هدالوأو

ةرـــكسبب٧٠٠2 ةـــنس وــــيلوي١١ يف دوــــلوملا ،فـــسوي *
،٧٠٩٣٠مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

ةركسبب٠١٠2 ةنس رياربف8١ يف دولوملا،دـمحم *
،٤٧٣١٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

ةرــــــكسبب٣١٠2 ةــــنس رـــياربف٣ يف دوـــــلوملا ،ســــنوي *
 ،٣٤٠١٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(
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ةكيربب٣٩٩١ ةنس وينوي82 يف ةدولوملا ،ةحيتف ةجامخ–
نآلا نم ىعدتو ،٤٩22٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ةحيتف زاورد :ادعاصف

٩٥٩١ ةنس ربمتبس8١ يف ةدولوملا،ةمايرم ةجامخ–
ةجوزتم ،٣٠١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( رازجلاب

مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب٧٧٩١ ةنس سرام٧ يف
.ةمايرم زاورد:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠٤٠٠٠

2٧٩١ ةنس ربمتبس٧2 يف دولوملا،يداوذلا ةجامخ–
يف جوزتم ،8٦2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( رازجلاب
مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب٠٠٠2 ةنس يرفيف٦
 :رّصقلا هدالوأو ،٥٤٠٠٠

ةكيربب٤٠٠2 ةنس ويام٣2 يف ةدولوملا،ىدهلا رون *
 ،٣8٣١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

ةكيربب8٠٠2 ةنس سرام٤١ يف دولوملا،ميلحلا دبع *
،٦٠٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

ةكيربب٣١٠2 ةنس رياربف2 يف دولوملا،فسوي *
 ،82٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

،ىدهلا رون زاورد،يداوذلا زاورد:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.فسوي زاورد ،ميلحلا دبع زاورد

٥8٩١ ةنس ربوتكأ٩١ يف دولوملا ،ليضفلا دبع ةجامخ–
نم ىعديو ،٦٧٦2٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
.ليضفلا دبع زاورد :ادعاصف نآلا

فيطسب٦٧٩١ ةنس ويلوي٥ يف دولوملا ،عيبرلا ةجامخ–
٤١ يف جوزتم ،٠٧2٤٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )فيطس ةيالو( فيطسب٩٠٠2 ةنس ربوتكأ
 :نارصاقلا هادلوو ،٣8٦2٠

١١٠2 ةـــــنس وــــيلوي٤ يف دوـــــلوملا،نــــيدلا مـــجن دـــئار *
 ،١82١١ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( فيطسب

٤١٠2 ةـــنس وـــينوي٥ يف دوـــلوملا،نــــيدلا يـــفص يؤــــل *
 ،٥٦2٩٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( فيطسب

دـمحم نب ،عيبرلادـمحم نب: ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيدلا يفص يؤلدـمحم نب ،نيدلا مجن دئار

دـمحمب٩٧٩١ ةنس وينوي٤ يف دولوملا ،داروم ةفولحوب–
جوزتم ،8٦8١٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( دادزولب

جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( نورفعلاب٦٠٠2 ةنس ويام٧ يف
 :رّصقلا هدالوأو ،١8٠٠٠ مقر

٧٠٠2 ةـــــنس يــــفناج٠١ يف دوـــــلوملا،نــــسحلا دمــــحأ *
 ،٠٤٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب

8٠٠2 ةــــنس رـــــبمتبس82 يف ةدوـــــلوملا،روــــن ةرــــيمأ *
،١٧٩٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةيازومب

٠١٠2 ةنس ربمسيد٥ يف دولوملا،نيسحدـمحم *
،٤٠2١٠ مقر داليملا ةداهش ) ةديلبلا ةيالو( ةيازومب

،داروـــــم ناـــــمحرلا دــــــبع نـــب: ادــــعاصف نآلا نــــم نوــــعديو
،رون ةريمأ نامحرلا دبع نب ،نسحلا دمحأ نامحرلا دبع نب
.نيسحدـمحم نامحرلا دبع نب

٧٥١-١٧ مقر موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقبط:٢ةّداملا
ةنس وينوي٣ قفاوملا١٩٣١ ماع يناثلا عيبر٠١ يف خرؤملا

شـــماوه ىلــع رـــشؤي ،هالـــعأ روــــكذملاو مّمـــتملاو لّدــعملا ،١٧٩١
ةحونمملا ةديدجلا باقلألاب نيينعملل ةيندملا ةلاحلا دوقع
.ةيروهمجلا ليكو بلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا اذه ىضتقمب

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف ،موــــسرـــملا اذـــــه رــــشني:3ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 قفاوملا3441 ماع بجر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةــسائرب ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــنس رــــياربف
.ةّيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع بجر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف31 قفاوملا
: ةّيروهمجلا ةسائرب ،مهؤامسأ

،تاساردلل اريدم هتفصب ،ناولحوب تارهز دلاخ–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،طقرز دمـحم–

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةوالغم عفان–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،2202 ةـــنس رـــيارـــبـــف
ينــيدــلاو يمــلـــعـــلاو يفاـــقـــثـــلا نواـــعـــتـــلاـــب فـــّلـــكـــم
لــجأ نــم يلودــلا نواـــعـــتـــلـــل ةـــيرـــئازجلا ةـــلاـــكوـــلاـــب
.ةيمنتلاو نماضتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
سرام13 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

افّلكم اريدم هتفصب ،يبلاوط ماصعدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
ةـيرـئازجلا ةـلاـكوـلاـب ينـيدــلاو يمــلــعــلاو يفاــقــثــلا نواــعــتــلاــب
.هبلط ىلع ءانب ،ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل



ـه3٤٤1 ماع بجر31٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس سرام لّوأ 1616

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
،شوبط ةحيتف ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.لدعلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
فيطللا دبع دمحأ ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

.لدعلا ةرازول اماع اشتفم ،راتخم نب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
زــكرــم رــيدــم نييــعــت نــمضتــي ،2202 ةــنس رــيارــبــف
.ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
،شيارط دـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

.ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرمل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمـــضـــتـــي ،2202 ةــــنـــس رـــيارــــبــــف
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
دــيمحلا دــــبع دّيـــسلا نّيــــعي ،2202 ةــــنس رـــــياربف01 قـــــفاوملا

.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل اماع انيمأ ،ةشيع نب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدمماهم ءاهنإ نمـــضـــتـــي ،2202 ةـــنـــس رـــيارــبـــف
.تايالولا ضعب يف بئارضلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع بـــجر7 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجومب
نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا
تايالولا يف بئارضلل نيريدم مهتفصب،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،ةسبت ةيالو يف ،يريديا ىفطصم–

،ةيدملا ةيالو يف ،دمحأ ةيدان–

.ةزابيت ةيالو يف ،شبابد هـللا دبع–

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فـــــيطللا دــــبع دـــمحأّديــــسلا ماــــهـمىــــــهنـت ،2202 ةــــنـس رــــــياربـف01
مالــــــعتسالا ةــــجلاعم ةــــيلخ ســــلجمب اوـــضع هــــتفصب ،راــــتخم نـــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.لدعلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
ربمسيد03 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

اماع اشتفمهتفصب ،شومح دمـحمدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لدعلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
ويلوي13 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

اريدم هتفصب ،دارم نيدلا مجن يتوغدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
.ةافولا ببسب ،ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
باهولا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل اماع انيمأ هتفصب ،ةناجرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 قفاوملا3441 ماع بجر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع بجر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دارــــــمدّيـــــسلا ماـــهمىــــهنت ،2202 ةــــنس رــــياربف51 قـــفاوملا

مـيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلا ةرازوــل اــماــع اــنــيــمأ هـــــــتـــــــفصب ،دادحلب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا



31  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه3٤٤1 ماع بجر٨٢
1717م٢٢٠٢ ةنس سرام لّوأ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــــيرــيدــم نيــيــعــت نــمـــضـــتـــي ،2202 ةـــنـــس رـــيارـــبــــف
.تايالولا ضعب يف بئارضلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع بجر7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف بئارضلل نيريدم،مهؤامسأ

،ةسبت ةيالو يف ،ةعرتوب ديرف–

،ةيدملا ةيالو يف ،شبابد هلـلا دبع–

،)نارهو ةيالو( برغ - نارهو يف ،دمحأ ةيدان–

.ةزابيت ةيالو يف ،يريديا ىفطصم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نينقتلا ريدم نييعت نمضـتــي ،2202 ةــنـــس رــيارــبـــف
.ةماعنلا ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع بجر7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
،رانوب دوعسم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا

.ةماعنلا ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نمألا بودنم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف

.فراطلا ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع بجر7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
رصانلا دـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف نمألل ابودنم ،يدمـحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع بجر7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
نادّيسلاو ناـــتدّيسلا نـّيـعـت ،2202 ةـنس رــيارــبــف8 قـــفاوملا
:مجانملاو ةقاطلا ةرازوب نيريدم باون،مهؤامسأ ةيتآلا

 ،ماعلا ميظنتلل ريدم ةبئان ،يمورج ةحيلص–

 ،فيشرألاو قئاثولل ريدم ةبئان ،بارق ةديرف–

 ،ءابرهكلا جماربل ريدم بئان ،ةدادل قيفر–

.ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتل ريدم بئان ،يتاكرم دـمحم–

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةسبت ةيالو يلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع بــــجر7 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
دــــمحمدّيسلا ماــــهمىـــــهنت ،2202 ةــــنس رـــــياربف8 قــــفاوملا
،ةسبت ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،يدمــحم رصانلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا3441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةينوناقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
ديمحلا دبع دّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف9 قفاوملا

ميلعتلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلل اريدم هتفصب ،ةشيع نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نيريدم ماهم ءاهـنإ نــمــضــتــت ،2202 ةــنـــس رـــيارـــبـــف
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع بجر7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
ةـيـتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت،2202 ةــنس رــيارــبــف8 قــــفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم مهتفصب،مهؤامسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةبانع ةيالو يف ،توحلب حبار–

،ةيدملا ةيالو يف ،يدامحم نادعس–

،ركسعم ةيالو يف ،بخشل نيدلا فيس–

،يزيليإ ةيالو يف ،يدامح ديشر–

.يداولا ةيالو يف ،رودموأ فيرشلا–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع بــــجر7 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موــسرم بــجومب
رــضخلدّيــــسلا ماهـــم ىـــهنت ،2202 ةــــنس رــــياربف8 قــــفاوملا

هـفـيـلـكـتـل ،ةـياـجـب ةـيالو يف ةراـجـتـلـل ارـيدـم هـتـفصب ،هــعــيرــت
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع بجر7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
نامحرلا دبعدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا

،تلـيسمسيـت ةـيالو يف ةراــجــتــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،شيشرــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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،ةياجب ةيالو يف ،رودموأ فيرشلا–

،ةبانع ةيالو يف ،بخشل نيدلا فيس–

،ةيدملا ةيالو يف ،يدامح ديشر–

،تليسمسيت ةيالو يف ،يدامحم نادعس–

.يداولا ةيالو يف ،توحلب حبار–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةراجتلل اريدم ،يضاق ميركّديسلاّنيعي ،2202 ةنس رياربف8

.راردأ ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،شيشرب نامحرلا دبعّديسلاّنيعي ،2202 ةنس رياربف8
.ةيادرغ ةيالو يف ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيرـــيدـــم نيــيـــعـــت نــمــــضـــتــــي ،2202 ةـــــنــــس رــــيارــــبـــف
.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بــــجر7 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موــــسرم بـــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلانّيعي ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا

:نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم

،طاوغألا ةيالو يف ،سينول ديزايل–

.وزو يزيت ةيالو يف ،ومح جاح نايزمأ–

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـــب نيـــيـــعــتـــلا نـــمـــضـــتــــي ،2202 ةـــنــــس رــيارــبـــف
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع بــــجر7 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلانّيعي ،2202 ةنس رياربف8 قفاوملا

:تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

ةيراجتلا تاسرامملا ةبقارمل اريدم ،يدمـحم ناوضر–
،ةسفانملل ةداضملاو

مالعإلا تاكبشو ةنايصلل ريدم بئان ،عيبروب دمحأ–
.يلآلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.فيطسب ةراجتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ايوهج اريدم ،هعيرت رضخل ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس رياربف8
.فيطسب ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع بجر7 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نـــــيرـــيدـــم نيــيـــعــت نـــمـــضـــتـــت ،2202 ةـــنـــس رـــيارـــبـــف
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع بجر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نــــيريدم،مــــهؤامسأ ةـــيتآلا ةداـــسلاّنيـــعي ،2202 ةــــنس رــــياربف8
: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

يذ2 يف خّرؤملا652-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدـحـي يذــلا1202 ةــنس وــيــنوــي31 قــــفاوملا2441 ماــع ةدــعــقــلا

مجانملاوةقاطلا ةرازو

لّوأ قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم رارق
ةــــيساسألا تآـــــشنملا دّدــــحي،1202 ةــــنس رــــبمسيد
لورتبلا تازاــــغ“ ةـــــيساسألا تآـــــشنملاو“دوـــــقو“
.“ةعّيمملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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قفاوملا2441 ماع مّرحم22 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
تاـــــقورحملا بــــيبانأ دّدــــحي يذـــــلا0202 ةـــــنس رــــبمتبس01
ةكبشل ةعباتلا بيبانألاو تاقورحملا عاطقل ةعباتلا ةيزاغلا

نود ةـــــينطوــــــلا قوـــــسلا نــــــيوـــــمتل ةـــــــــصصــــخملا زاـــــغلا لـــــــــقن
،اهاوس

: يتأي ام رّرقي

يــــــناثلا قــــحلملاو لوألا قـــــحلملا ضّوــــــعي : ىلوألا ةداملا
2441 ماـــــع مّرــــحم22 يف خّرؤــــملا رارـــــقلا لــــصأب ناــــقفرملا
بــــــيبانأ دّدـــــحي يذــــــلا0202 ةـــــنس رـــــبمتبس01 قـــــفاوملا
بيبانألاو تاقورحملا عاطقل ةعباتلا ةيزاغلا تاقورحملا
قوسلا نـــيوـــمـــتـــل ةصصخملا زاـــغـــلا لـــقـــن ةـــكـــبشل ةـــعـــباــــتــــلا
يناـــثـــلا قـــحـــلملاو لوألا قـــحـــلملاـــب ،اـــهاوس نود ةــــيــــنــــطوــــلا
.رارقلا اذه لصأب نيقفرملا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

22 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمسيد

باقرع دمحـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج91 يفخّرؤم رارق
ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا دّدحي،2202 ةنس يفناج
لاـــــــجم يف مـــــعدلاو نــــــيوكتلا زـــــكرم ةرادإ ســـــلجم
.يوونلا نمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع ةــــيناثلا ىداــــمج91 يف خّرؤـــم رارــــق بـــــجومب
ةـــــيمسالا ةــــليكشتلا دّدــــحت،2202 ةــــنس يــــفناج22 قـــفاوملا

نمألا لاجم يف معدلاو نيوكتلا زكرم ةرادإ سلجم ءاضعأل
مقر يسائرلا موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،يوونلا

62 قــــــــفاوملا3341 ماــــــع يـــــناثلا عـــيبر4 يف خّرؤـــــملا78–21
معدلاو نيوكتلا زكرم ءاشنإ نمضتملاو2102 ةنس رياربف

: يتأي امك ،هريسو هميظنتو يوونلا نمألا لاجم يف

،اسيئر ،حالم ديمحلا دبع–

،ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا  نع لثمم ،يروصنمميرك–

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم ،يجنامود يفطل–

،يلخادلا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم ،يديمح لـيــبن–

ةيطفنلا تاجتنملا لقن تافيرعت ةلداعم ماظن ريس تايفيك
اميس ال ،ةيطفنلا تاجتنملا نيزخت تآشنم لامعتسا دعاوقو
،هنم4 ةداملا

: يتأي ام رّرقي

موــــــسرملانـــــم4 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
2441 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤملا652–12 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو1202 ةنس وينوي31 قفاوملا
تآشنملاو“دوقو“ ةـــــيساسألا تآشنملا دـــــيدحت ىلإ رارـــــقـــــلا
.“ةعّيمملا لورتبلا تازاغ“ ةيساسألا

قحلملا يف “دوقو“ ةيساسألا تآشنملا دّدحت :2 ةداملا
.رارقلا اذه لصأب قفرملا لوألا

لورــــــتبلا تازاـــــــــــغ“ ةــــــــيساسألا تآـــــــــــــشنملا دّدــــــــــــحت:3 ةداملا
.رارقلا اذه لصأب قفرملا يناثلا قحلملا يف “ةّعيمملا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

لّوأ قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمسيد

باقرع دمحـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يفخّرؤم رارق
22 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس ربمسيد
0202 ةنس ربمتبس01 قفاوملا2441 ماع مّرحم
ةعباتلا ةيزاغلا تاقورحملا بيبانأ دّدحي يذلا
لقن ةكبشل ةعباتلا بيبانألاو تاقورحملا عاطقل
نود ةــيــنــطوــلا قوسلا نــيوــمــتــل ةصصخملا زاـــغـــلا

.اهاوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا134–60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6002 ةنس ربمفون62 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ
اهلالغتساو زاغلا لقن ةكبش ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا دّدحي
،اهتنايصو

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

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص
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تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع لثمم ،يزرغ دوعسم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع ةلثمم ،ماهق ةجورف–

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو نع لثمم ،ريديإ نب قيفوت–
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

،ةيلاملا ريزو نع لثمم ،ةريخ نب نايفس–

يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،شينرت ديعس–
،يملعلا ثحبلاو

،لقنلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،ليلق يلالج–

فّلكملا ريزولا نع لثمم ،ينارمع ناورم مساج قيفوت–
،ةحصلاب

يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا سيئر ،يساق ىفطصم–
.يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو نيوكتلا زكرمل

ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ةرادإلا سلجم ءاضعأ نّيعي
.ديدجتلل

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

22 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج91 يفخّرؤم رارق
ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا دّدحي،2202 ةنس يفناج
نـيوـكـتـلا زـكرمل يجوــغادــيــبــلاو يمــلــعــلا سلــجملا

.يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع ةـــيناثلا ىداــــمج91 يف خّرؤـــــم رارــــق بـــــجومب
ةــــيمسالا ةــــليكشتلا دّدــــحت،2202 ةـــنس يــــفناج22 قــفاوملا

نــيوــكــتــلا زـــكرمل يجوـــغادـــيـــبـــلاو يمـــلـــعـــلا سلـــجملا ءاضعأل
نم8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو
ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤملا78–21 مقر يسائرلا موسرملا

زكرم ءاشنإ نمضتملاو2102 ةنس رياربف62 قفاوملا3341
،هريسو هميظنتو يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو نيوكتلا

: يتأي امك

.اسيئر ،يساقىفطصم–

ةرازو تاسسؤمل عــباــتــلا يمــيــلـــعـــتـــلا كلسلا وـــلـــثمم
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

،نايزوأ ترموت ةليهس–

،يدهم دلاخ يس–

،دياقلب دمـحم–

،ةفاش نيدلا زع –

،ديزوب مالعوب–

ةــــــسردملل يـــميلعتلا كلــــسلا لـــثمم ،يرـــيخلب رـــيمس–
،تاينقتلا ةددعتملا ةيركسعلا

ةسردملل يميلعتلا كلسلا ةلثمم ،نامحرلا دبع ةرينم–
،ةطرشلل ايلعلا

ةـــــسردملل يـــــميلعتلا كلــــسلا لـــــثمم ،ةراـــــبرب دــــــمحـم–
،كرامجلل ةينطولا

ةـــــسردملل يـــــميلعتلا كلـــــسلا لــــثمم ،يــــسيردب دــــمحـم–
،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا

ملعو ةيئانجلا ةلدألل ينطولا دهعملا لثمم ،جرم حتاف–
،ينطولا كردلل مارجإلا

ملع يف ثحبلل ينطولا دهعملا لثمم ،تيجوأ سارف–
،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملل يئانجلا قيقحتلا

يوونلا ثحبلا زكرم لثمم ،نيدلا ردب باهولا دبع–
،رئازجلاب

،ةيراردلاب يوونلا ثحبلا زكرم لثمم ،ينارقم رينم–

،نيربب يوونلا ثحبلا زكرم لثمم ،رمعأ دلو قيدص–

يووـــــــــنلا ثــــــحبلا زـــــكرم لـــــثمم ،يـــــناميلس روـــــشاع–
،تسغنماتب

تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملا لثمم ،ةرامع ينغلا دبع–
.ةيلودلا

: زكرملل يميلعتلا كلسلا ولثمم

،يزقزوب لامك–

،يشيرق نيعامس–

،ينابلش ريمس–

.ناوغز حبار–

)3( ثالث ةدمل يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ءاضعأ نّيعي
.ديدجتلل ةلباق تاونس
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ةعانصلا ةرازو

8341 ماع نابعش41 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم رارق
ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا ىدل ايازملا رييست زكارم ءاسؤر نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويام11 قفاوملا
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل

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

ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم رارق بجومب
ةلاكولل ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا ىدل ايازملا رييست زكارم ءاسؤر نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويام11 قفاوملا8341
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا

/ )ض ج م( بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا
)و ض م ( ةيئالولا بئارضلا ةيريدم

ةبترلابقللاو مسالا

ةبانع

يقاوبلا مأ

ةسبت

ةدكيكس

ةملاق

فراطلا

سارهأ قوس

يزكرم شتفمديلو بياع

مسق شتفميناغلا دبع نايزم

 رئازجلل ض ج م

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

ةديلبلل ض ج م

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

ةنيطنسقل ض ج م

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

فلشلل ض ج م

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

فيطسل ض ج م

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

ةلقرول ض ج م

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

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

راشبل ض ج م

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

ةبانعل ض ج م

نارهول ض ج م

)رييغت نودب(
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ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج٦ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
دادـعـت ددــحــي ،٢٢٠٢ ةــنس يفــناــج٩ قـــفاوملا3٤٤1
صاــــخلا دـــــقــعلا ةدـــــمو اهــــفــــيــــنــــصـــتو لـــغــــشلا بــــصاــــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ
.ةيمومعلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

٧١ يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

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–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنــــس رـــيارـــبف٥١ قفاوـملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خرؤـملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىـضتقمبو –
دّدحي يذلا٤١٠2 ةنس وــيلوي٣ قــــفاوــــمــلا٥٣٤١ ماـــع ناــــضـــمر

 ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا٠8٣-١2 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىـضتقمبو–
ددحي يذلا١2٠2 ةنـــس ربوــــتكأ٥ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماع رفص82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

22 يف خرؤــــملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ىـــضتقمبو –
٩١٠2 ةنـــس يفـــناــــج٩2 قـــفاوــملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
دــــقعلا ةدــــمو اـــهفينصتو لــــغشلا بـــصانم دادــــعت ددــــحي يذـــــلا
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا

،لقنلاو

: يتأي ام نورّرقي

يسائرلا موسرـمـلا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٩2 قــــــفاوـمـلا82٤١ ماــــــــــع ناــــــــــضمر٧١ يف خرؤــــــمـلا8٠٣-٧٠ مــــــــقر

دادـعــت رارــقــلا اذــه ددــحــي ،هالــعأ روــكذملاو٧٠٠2 ةـنس رـبـمــتــبس
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم

ةرادإلا ناونعب ،تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
لودجلا يف ّنيبم وه امك ،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا
: يتآلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

٦2

–

–

–

–

–

–

–

٦٢

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

24

5

4

3

17

4

65

26

8

24

5

4

3

17

4

91

1

1

1

2

3

5

5

7

200

200

200

219

240

288

288

348
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مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك

مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو

،هنم8 ةداملا اميسال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يذ٦2 يف خّرؤملا١82-١2 يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا١١٠2ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2

حالصإو ناـــــــــكسلاو ةـــــــــحصلا رـــــــــيزو تاــــــــــيــــــــــحالص ددــــــــــحــــــــــي

،تايفشتسملا

٥  يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٤١٠2ةنس ويلوي٣  قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

حالــــــصإلاو ةــــــيموــمعلا ةـــــــفيظوـــلل ماـــــــعلا رـــــــيدــــــملا تاــــيحالص

،يرادإلا

عيبر٧١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

دادعت ددحي يذلا٥١٠2 ةنس رياني8 قفاوملا٦٣٤١ ماع لوألا

ناوــعألاــب صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

ةــحصلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو ةزــكرــمملا رــيــغ حـــلاصملا

ةـحصلا ةرازوـل ةـعـباـتــلا يبــطــلا هــبش نــيوــكــتــلا تاسسؤمو

،لدعملا ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

: يتأي ام نورّرقي

رارـــــــقلا نـــــــم ىلوألا ةداــــــملا ماـــــكحأ لدـــــــــعت: ىلوألا ةداملا

٦٣٤١ ماــــع لوألا عــــيـــــبر٧١ يف خرؤملا كرــــــــتشملا يرازوـــــــــلا

لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٥١٠2 ةنس رياني8 قفاوملا

يف نيلـــماـــعـــلا ناوــــعألاــــب صاخلا دــــقــــعــــلا ةدــــمو اــــهــــفــــيــــنصتو

حلاصملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن

تاسسؤمو ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ

: يتأي امك ،ةحصلا ةرازول ةعباتلا يبطلا هبش نيوكتلا

.................................................................: ىلوألا ةداملا“

 : )يتآلا لودجلل اقبط( ،)ىتح رييغت نودب(

خرؤـــملا كرـــتشملا يرازوـــلا رارـــقلا ماـــكحأ ىـــغلت :2 ةداملا
٩١٠2 ةنس يفناج٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج22 يف

دــــــقعلا ةدــــمو اــــهفينصتو لـــــغشلا بــــصانم دادــــعت ددحــــي يذــــلا
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا

.لقنلاو

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩قــــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع ةيناثلا ىدامج٦ يف رــــئازــجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةــــنسيفناج

ةحصلا ةرازو

3٤٤1 ماــــع رـــــفص٢٢ يفخرؤم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق

رارــقـــلا لدـــعـــي ،1٢٠٢ ةــنس رــبــمــتـــبس٩٢ قـــــفاوملا

ماع لوألا عيبر٧1 يفخرؤملا كرتشملا يرازولا

دادعت ددحي يذلا٥1٠٢ ةنس رياني٨ قفاوملا٦3٤1

صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم

ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب

ةزـــكرـــمملا رــــيــــغ حــــلاصملا ناوــــنــــعــــب تاــــمدخلا وأ

تاسسؤمو ةـــــحصلـــــل ةــــــيــــــموــــــمــــــعــــــلا تاسسؤملاو

.ةحصلا ةرازول ةعباتلا يبطلا هبش نيوكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةيمومعلا لاغشألا ريزو

يرصان لامك
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 نيدقاعتمل
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ص
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ا ةح
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س
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31  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه3٤٤1 ماع بجر٨٢
252525م٢٢٠٢ ةنس سرام لّوأ

71 يف خرؤملا803-70 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقمب–
دّدـحــي يذــلا7002 ةنس ربمتـبـس92 قــفاوــمـلا8241 ماـــع ناــضـمر
مهتاــبـجاوو مـهــقوــقــحو نــيدـــقاــــعـتملا ناوـــعألا فـيظوــت تاــيــفـيــك
مــهرـيـيـسـتب ةــقــلـعـتملا دــعاوـــقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهـيـلـع قـبطـملا يـبـيدأــتـلا ماــظنلا اذــكو

يفخّرؤـملا182-12 مـقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتــقـمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45-59 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرـــملا ىــضـتـقـمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص
٥2 يف خّرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذـــــــلا١١٠2 ةــــــنسرــــــبمفون١2 قــــــفاوملا2٣٤١ ماـــــــعةـــــــجحلا يذ
 ،تايفتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا رــــــيزو تاـيحالـــص ددـــحي

٣١ يف خّرؤــملا٧٦١-2١ مــقر يذــيــفـنتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
نمضتملاو2١٠2 ةنسليربأ٥ قفاوملا٣٣٤١ ماعىلوألاىدامج
،اهريسو اهيمظنتو ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ

5 يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
دّدــــــــحي يذـــــــلا4102 ةــــــنس وــــــيلوي3 قــــــفاوملا5341 ماــــــع ناــــضمر

حالـــــــصإلاو ةـــــــــيموـــــمعلا ةــــــــــــفيــــظوــــــلل ماــــــــــعلا رـــــــيدــــــــملا تاـــــــيحالــــــــص
،يرادإلا

يـف خرؤــمــلا كرــــتــشملا يرازوــــــــلا رارـــــــقــلا ىـــضـــتـــــقـــــمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٣2
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
تامدخلا وأ ةنايصلاوأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،لدعملا ،ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا ناونعب

: يتأي ام نورّرقي
يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةداملا

قـــــــفاوــملا٧٣٤١ ماـــع ةـجــحلا يذ٣2 يـف خرؤــملا كرــتـشــــــملا
لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمتبس٥2
تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو
عرزل ةينطولا ةلاكولا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا
: يتأي امك ،ءاضعألا

 : هاندأ لودجلا )ىتحرييغت نودب(..............: ىلوألا ةداملا“

ةروكذملا لـغشلا بـــصانم تادادـــعت عـــيزوت مـــتي:٢ ةداملا
تايالولل ناكسلاو ةحصلا تايريدمب ةصاخلا هالعأ لودجلا يف

ةـــــيمومعلا تاـــــسسؤـــملاو ةــــــيعماجلا ةـــــيئاــفشتسإلا زــــــكارملاو
،)ةــيراوجلا ةــحصلــلو ةــيـــئاـــفشتسالاو ةصصخـــتملا( ةـــحصلـــل
ةـــحصلا ةرازوــــل ةــــعباتلا يــــبطلا هـــبش نــــيوكتلا تاـــسسؤمو
نم ةّغلبملاو اهيلع قداصملا لوادــجلل اـقبط ،تاــيالولا بــسح
اذه لصأب ةقفرملا ،ةحصلا ةرازول ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا
.رارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس٩2 قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص22 يف رئازجلاب ّررح
.١2٠2 ةنس

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

3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج٠1 قفاوملا
قفاوملا٧3٤1 ماع ةجحلا يذ3٢ يفخرؤملا كرتشملا
بصانم دادعت ددحي يذلا٦1٠٢ ةنس ربمتبس٥٢
ناوـــــعألاب صاــــخلا دـــقعلا ةدـــمو اـــهفينصتو لـــغشلا
تامدخلا وأ ةنايصلاوأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
.ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا ناونعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا نإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

ةيلاملا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

ةحصلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يحياس قحلا دبع

هنم ضيوفتبو ،لوألا ريزولا نع
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا
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ـه3٤٤1 ماع بجر31٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس سرام لّوأ 262626

.ةـّـيبعـّـشلا ةــّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّـيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا

.22٠2 ةنس يفناج٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماعةيناثلا ىدامج٧ يف رئازجلاب ررح

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1٢٠٢ ةنسربوتكأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤ يفخّرؤم رارق
.لمعلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا٣٤٤١ ماـع لوألا عـيـبر٤ يـف خرؤــم رارــق بــجوــمـــب
نمضتملاو٥١٠2 ةنس وينوي٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع نابعش82 يف خرؤملا٩٥١-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2١ ةداملا ماكحأل
: ديدجتلل ةلباق تاونس)٣(  ثالث ةدمل ،لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم يف ،لمعلل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا ليدعت

،اسيئر ،لمعلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ماوه يزوف ديسلا–
،اوضع،لمعلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةريرك نب ةيزيح ةديسلا–
،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يخورز نيمساي ةديسلا–
،اوضع ،)فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب فلكملا ريزوــلا ةـلـثـمم ،يــجارد ةــمـطاــف ةدـيــسـلا –
،اوضع ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ةباقن لثمم ،يتاول بيطلا ديسلا–
.اوضع ،نييمومعلا نيلواقملل ينطولا داحتالا سيئر لثمم ،ةيسيم نب دــمحـم ديسلا–

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

ناوـــــعأ داـــمــتـعا بـــحــس نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس يفناج٥1 قــــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع ةيناــثــلا ىدامج٢1يــفخّرؤـــم رارـــق
.يعامتجالا نامضلل ةــبقارـــملا

––––––––––
نامضلل ةبقارملا ناوــعأ داــمتعا بـــحسي،22٠2 ةـــــنس يفناج٥١ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع ةيناــثــلا ىدامج2١ يف خّرؤم رارق بجومب

: يتآلا لودجلا يف نيروكذملا يعامتجالا

 ةحصلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يحياس قحلا دبع

 ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيالولاةمدختسملا ةئيهلامسالاو بقللا

لامج يفرع

نيدباعلا نيز بيطوب

ةحيتف ةجوخ ماجر

ةروهزم يدابع

لاون نايزم نب

ةريمس ةزيعم

)SANC( ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا

“                         “

“                         “

“                         “

)RNC(دعاقتلل ينطولا قودنصلا

)CANC( ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا

ةديلبلا

ناسملت

وزو يزيت

ةليم

ةيدملا

فيطس

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


