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ىلوألا ىدامج١٢يفخّرؤم٥٢٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
مـمـتـي ،١٢0٢ ةـــــنس رــــــبمسيد٦٢قـــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع
0٣يفخرؤـــــملا0٩١-٩١ مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرــملا

يذـــلا٩١0٢ ةنس ويلوي٣ قــفاوملا0٤٤١ ماــــع لاّوـــــش
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةـــلاكولا ماـهم ددـــحي
.اهريسو اهميظنتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ةدعقلا يذ٥١ يف خرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا

ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،هنم2٣و١٣ ناتداملا اميس ال ،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 –
نــمضتملاو١2٠2 ةــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠٣ يف خرؤملا٠٩١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ماهم ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش

لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
،مّمتملاو

٦ يف خرؤملا٤2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس رـــــبمفون22 قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع يــــناثلا عــــيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو

٦ يف خرؤملا٥2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر
،ةينالديصلا داوملا  ليجست تايفيكب

: يتأي ام مسري

ماـــــــكحأ مـــيمتت ىلإ موـــسرملا اذــــه فدــــهي:ىلوألا ةّداملا
٠٣ يف خرؤملا٠٩١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا

ماهم ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش
.اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزوو

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

ىدامج لّوأ يف خّرؤملا٥2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،هنم٦٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

نابعش لّوأ يف خّرؤملا٦١-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،يحالفلا

٩١ يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٣٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١١٠2 ةـــــــنس رـــــبمتبس٠2 قـــــــــفاوــــــــــملا2٣٤١ ماـــــــــع لاّوــــش22
ةصصخم ةـــيحالف ٍضارأ عــــطق فـــينصت ءاـــغلإ نــــمضتملاو
ةـــيالو ىوـــتسم ىلع ةـــيـــموـــمــــع قــــفارــــمو تاــــنــــكس زاــــجــــنإل
،رئازجلا

: يتأي ام مسري

موــــسرملا نـــم ىلوألا ةداـــملا ماـــكحأ مّمـــتت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش22 يف خّرؤملا٥٣٣-١١ مقر يذيفنتلا

عـــــطق فـــينصت ءاــــغلإ نـــمضتملاو١١٠2 ةــــنس رــــبمتبس٠2
ةيمومع قفارمو تانكس زاجنإل ةصصخم ةيحالف ٍضارأ

: يتأي امك رّرحت ةريخأ ةرقفب ،رئازجلا ةيالو ىوتسم ىلع

.......................)رييغت نودب(.....................: ىلوألا ةّداملا''

هتحاسم غلبت يذلا ىسرملا ةيدلبب نئاكلا عقوملا هّجوي
.''رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإل ،تاراتكه )٥( ةسمخ

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ
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)ىتح رييغت نودب( ................... ةلاكولا ىلوتت :٥ ةّداملا”
،اهب ةقلعتملا تايطعملا دعاوق ءاشنإو ................... ةردابم –
ةــــينطولا ةــــلاكولا تادارــــيإ صيـــصخت وأ/و عـمجب مايقلا –

عــــيرشتلاو مـــيظنتلا بـــجومب ةـــسسؤملا ةـــينالديصلا داوـــملل
،امهب لومعملا

تاــــسسؤملل ةدوـــجلا ةــــبقارم رــــبخم ىلــــع ةــــقداصملا –
تاـمزـلــتسملا وأ/و ةــيــنالدــيصلا داوملا جاـــتـــنإل ةـــيـــنالدــــيصلا
.ةدمتعملا ،يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا

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

ةّيــــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

3441 ماـــــــع ىلوألا ىداـــــمج8 يفخّرؤـــــم يذــــــــيفنت موـــسرم
ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،1202 ةـنس رــــــبمسيد31 قــــفاوملا

.رئازجلا ةيالوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا3441
صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،فيركو اضر دمــحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا ةيالوب

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

3441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج8 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمسيد31 قــــفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
،نييــــــنـهملا مـــيـلـعـتــلاو نـــيوـــــكــتــلا ةرازوــــب ،اــــمـهاــمسا يــــتآلا

: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل

،لئاسولاو ةيلاملل اريدم هتفصب ،يداوج قازرم –

طيـــــــــــطختلل رـــــيدم بـــــئان هـــــــتفصب ،يرـــــمعم دـــــــــيــشر –
.تايئاصحإلاو
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3441 ماــــــــع ىلوألا ىداـــــمج8 يفخّرؤـــــم يذــــــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.طاوغألا ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم هتفصب ،اب نب لولج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا ةيالو

ماع ىلوألا ىدامج8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ

.تايالولا ضعب يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
طاشنـلــل نــيرــيدــم اــــمـــــهـــــتـــــفصب ،اــــمـــــهاـــــمسا يتآلا دـــــّيسلاو
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا

،مناغتسم ةيالو يف ،روقاشوب ةجيدخ –

يف هجامدإ ةداعإل ،مازق نإ ةيالو يف ،ةمامعوب حلاص –
.ةيلصألا هتبتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
يعاــمــتــجالا طاشنــلــل ارــيدــم هـــــــتـــــــفصب ،يلاــعـــلا دـــبـــع ىسيـــع
هـــتـــبـــتر يف هـــجاــــمدإ ةداــــعإل ،ةـــلـــيسملا ةـــيالو يف نـــماضتـــلاو
.ةيلصألا

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

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءاـــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا

.فراطلا ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبمسيد31 قـــــفاوملا3441
،فراطلا ةيالو يف نكسلل اريدم هــتفصب ،نيـــسح نب دـــمـحم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ةّيدرف ميسارم


