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ةّيميظنتميسارم

ةيئانثتسا ةوالع سيسأت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٣يف خّرؤم٤٠١-٠2 مقر يذيفنتموسرم
نم ةياقولا راطإ يف نيدنجملا ،اهل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيميلقإلا تاعامجلا يمدختسم تائف ضعب ةدئافل
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٩7٣-٩١ مـقر يذـيـفنتلا موـسرملا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يف خّرؤم٦٠١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
ةينقتلاو ةـيرادإلا ةــبـقارملا تاـيـفيك ددـحي يذــلا٩١٠2 ةــنس رـبمسيد١٣ قــفاوـمـلا١٤٤١ ماـــع ىـــلوألا ىداـمـج٤ يـف خّرؤـمـلا
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ـه١٤٤١ ماع ناضمر٦20١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ويام٣ 4

ةّيميظنتميسارم
ماـــع ناــــضمر٣يفخّرؤــــم٤0١-02 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم

نــــــمضـــتي ،0202 ةــــنــــس لــــــيرــــبأ٦2 قـــــفاوـــــملا١٤٤١
تاـــئف ضــــعب ةدـــــئافل ةــــــيئانثتسا ةوالــــع ســــــيسأت
تاــــسسؤملاو ةــــيميلقإلا تاـــــعامجلا يـــــمدختسم
ةياقولا راطإ يف نيدنجملا ،اهل ةعباتلا ةيمومعلا

)٩١ - دــيفوك( انوروـــك سورـــيف ءاـــبو راــــشتنا نــــم
.هتحفاكمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـيلحـملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو رــــيرقت ىلـــع ءاــــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداــــمـلا اــــمّيـــس ال ،روــــتـــسدلا ىلـــــــع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامــــج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتـــقـــــمبو–
نوـــــــــناقلا نــــــمضتمـلاو٦٠٠2 ةـــــنس وـــــــيلوي٥١ قـــــفاومـلا72٤١ ماــــــع
تاذ صوصنلا عومجمو ،ةــيمومعلا ةـــفيظولل ماـــعلا يـــساسألا
،ةلصلا

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١-8١ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤمـلا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ةنس ربمسيد82 قـــفاومـلا١٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج لوأ
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو٩١٠2

٦ يف خّرؤمـلا١٠-٠2 مقر يسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــــنس يـــــــفناج2 قـــــفاوــــمـلا١٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قــــــلعتملاو٠2٠2 ةـــنس سراــــم١2 قـــــفاومـلا١٤٤١ ماــــع بـــــجر
)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هتحفاكمو

٩2 يف خّرؤمـلا٠7-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددـــحي يذـــــلا٠2٠2 ةـــــنس سراــم٤2 قـــــــفاومـلا١٤٤١ ماــــــع بــــــجر
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا رــيبادتلا
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

٣ يف خّرؤمـلا27-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةــنس سراـــم82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ناـــبعش
،تايالولا ضعب ىلإ يلزنــملا يــــئزجلا رــــجحلا ءارـــــجإ دــــــيدمت

،مّمتملاو لّدعملا

8 يف خّرؤمـلا٦8-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـمضتملاو٠2٠2 ةــــنس لـــيربأ2 قـــفاومـلا١٤٤١ ماــــع ناـــــبعش
ءاــبو راـــشتنا نـــمةـــياقولا رــــيبادتب ةــــقلعتملا ماــــكحألا دـــــيدمت
،هتحفاكمو )٩١ ـ ديفوك( انوروك سوريف

يف خّرؤملا٠٠١-٠2 مقر يذيفنتلاموــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتيو٠2٠2 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥2

سورـــيف ءاــبو راــــــشتنا نـــم ةــــــــياـــقولا ماــــــظنب لــــمعلا دـــــيدجت
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

ةوالـــع ســـيسأت ىلإ موـــسرمـلا اذــــه فدـــــهي: ىلوألا ةّداملا
تاـــــــعامجلا يـــــمدختسم تاـــــئف ضــــعب ةدـــــئافل ةــــيئانثتسا
يف نيدنجملا ،اهل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيميلقإلا
)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةــياقولا راـــطإ

.هتحفاكمو

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةوالــــعلا عـــفدــــت :2 ةّداملا
ةفاظنلا تاطاشن نوسرامي نيذلا نيمدختسملا ىلإ ،ايرهش
راشتنا نم ةياقولا راطإ يف نيدنجملا ،ميقعتلاو ريهطتلاو
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو

راـــــنيد فالآ ةـــسمخ هردــــق يفازج غـــلبمب ةوالـــــعلا ددـــــحتو
.)جد٠٠٠.٥(

مئاوقلا ىلــع ءاــنـــب ةـــيئانثــتــسالا ةوالــــعلا عـــفدــــت:٣ ةّداملا
ءاــــــسؤر وأ ةالوـــــلا ،ةــــلاـــحلا بــــــــــسح ،اــــــهدــــعي يـــتلا ةــــــيمسالا
ةيمومعلا تاسسؤملا ولوؤسم وأ ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا
.ةينعملا

ةبيرضلل ةـــيــئانـــثــــتــــسالا ةوالـــــعـــــلا عـــــضـــخـــت ال:٤ ةّداملا
 .يعامتجالا نامضلا تاكارتشال الو

لوأ نــــم ءادــــتبا موــــسرـــمـلا اذـــه ماــــكــــحأ يرــــســــت:٥ ةّداملا
ةياهن نع نالعإلا ةياغ ىلإ ةقبطم ىقبتو ،٠2٠2 ةنس سرام
)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادت
  .هتحفاكمو

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــنــــي:٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٣ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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١٤٤١ ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٥0١-02 مقر يذيفنت موسرم
قــــــيرـفــلا ماــــــهم ددــــحي ،0202 ةــــنس لـــيربأ٨2 قـــــفاوــملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىدل ثدحملا لقنتملا يحصـــلا
.هريسو هميظنتو ةحصلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

حالــــصإو ناـــــكسلاو ةــــحصلا رـــــيزو رـــــيرـــقت ىلـــــع ءاــــــنب–
،تايفشتسملا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اـــــمّيس ال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــناقلا نـــمضتملاو٦٠٠2 ةــــنس وــــيلوي٥١ قـــفاوملا72٤١ ماــــع
نيـــــــــناوـــقلا عوـــــمجمو ،ةــــيموــــــمعلا ةــــــفيظوــــــلل ماـــــــعلا يــــــساسألا
،هقيبطتل ةذختملا ةيساسألا

ماع لاّوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خّرؤملا٥٦٤-7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذـــلا7٩٩١ ةــنس رـــبمسيد2 قــــفاوملا8١٤١ ماــــع ناـــبعش
اهميظنتو ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دعاوق
،مّمتملا ،اهريسو

2 يف خّرؤملا7٦٤-7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7٩٩١ ةنس ربمسيد2 قفاوملا8١٤١ ماع نابعش
اـــــهميظنتو ةـــيعماجلا ةـــيئافشتسالا زـــــكارملا ءاــــشنإ دــــعاوق
،مّمتملا ،اهريسو

٣2 يف خّرؤـملا٩١١-2٠ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
ةوالع سسؤي يذلا2٠٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٣2٤١ ماع مّرحم
تاـــــــسسؤملل نيـــــعباتلا نيـــــمدختسملا ضــــــعب ةدــــــئافل عاـــــفتنالا
،اهحنم تايفيك ددحيو ةحصلل  ةيمومعلا

2 يف خّرؤــملا٠٤١-7٠ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج
تاـــــــسسؤملاو ةـــــــيئافشتسالا ةـــــــيموـــمعلا تاــــــسسؤــــملا ءاـــــــــــشنإ
لّدـــــــــعملا ،اــــــهريسو اـــــــهميظنتو ةــــــيراوجلا ةـــــحصلل ةـــــيمومعلا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا٩7٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةـــــنس رــــــبمفون١2 قــــــفاوملا2٣٤١ ماــــــع ةــــــجحلا يذ٥2
حالــصإو ناــــــــكسلاو ةــــــحصلا رــــــــيزو تاـيحالــــــص ددــــــحي يذـــــلا
،تاـــيفشتسملا

يف خّرؤملا١82-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2١٠2 ةنس ويلوي٩ قفاوملا٣٣٤١ ماع نابعش٩١
اــهميظنتو نوـــيعلا بـــطل ةـــيئافشتسالا تاــــسسؤملا ءاـــــشنإ

،مّمتملا ،اهريسو

: يتأي ام  مسري

ماـــــــهم دــــــيدــحت ىلإ موــــــــسرــــملا اذـــــــه فدــــــهي: ىلوألا ةّداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىدل ثدحملا لقنتملا يحصلا قيرفلا
.هريسو هميظنتو ةحصلل

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ضعب ىدل ةلقنتم ةيحص قرف ثادحإ نكمي :2 ةّداملا
باضهلاو بونجلا تايالو يف ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا
.دالبلا لامش يف ةلوزعملا تايدلبلا ضعبو ايلعلا

ةروكذملا تايدلبلاو تايالولاو تاسسؤملا ةمئاق ددحت
.ةحصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ ةرقفلا يف

ةــــــيطغتلا لـــــــقنتملا يــــحصلا قـــــيرـــفلا نـــــــمضي:٣ ةّداملا
يف نـــيدجاوتملا لــــحرلا وأ/و نـــيرثانتملا ناــــكسلل ةــــيحصلا
ىلع مهلوصح زيزعتو ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تايالولا
.اهتيرارمتساو ةيحصلا تاجالعلا

يناثلا لصفلا
لقنتملا يحصلا قيرفلا ماهم

لفكتلا يف لقنتملا يحصلا قيرفلا ماهم لثمتت:٤ ةّداملا
ةينطولا جماربلا فلتخم ذيفنتو ةياقولاو ىضرملاب يبطلا
يدــــــصتلا ذــــــيفنتو ةــــيحصلا ةـــــــظقيلاو ةـــــيموــــــمعلا ةــــــحصلل
.ةيحصلا راطخألل

: ةيتآلا تاطاشنلاب ،صوصخلا ىلع فّلكي ،ةفصلا هذهبو

،فشكلاو تاجالعلاو تاصوحفلا–

حيقلتلل عسوم جمانرب( حيقلتلا جمارب ذيفنت ةعباتم–
،)حيقلتلل عسوم جمانرب جراخو

لــــجأ نـــم ةدالوـــلا دــــعبو ءاــــنثأو ةدالوـــلا لــــبق ةـــــبقارملا–
،لافطألاو تاهمألا تايفوو ةيضرملا ةبسن نم صيلقتلا

،يلئاعلا طيطختلا–

،ةيئاذغلا ةبقارملا–

،ناكسلل يحصلا سيسحتلاو ةيبرتلا–

،ناكسلل ةيئابولا ةبقارملا–

.ةئيبلاب ةطبترملا ضارمألا رثأ نم صيلقتلا–
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لك ةياهن دنع ،لقنتملا يحصلا قيرفلا سيئر ىلع بجي
ريدم ىلإ قيرفلا طاـــشن نـــع لـــصفم رـــيرقت لاـــسرإ ،ةـــمهم
ةـــينعملا قــــيسنتلا ةــــنجل ىلإو ةـــــيالولل ناـــــكسلاو ةـــــحصلا
.هاندأ٩ ةداملا يف ةروكذملا

ةـــحصلل ةـــيريدم لــــك ىوــــتسم ىلــــع ،أـــــشنت :٩ ةّداملا
،هالعأ2 ةداملا ماـكحأ يف اــهيلع صوـــصنم ةــيالولل ناــكسلاو

ةلقنتملا ةيحصلا قرفلا طاشن ةعباتمب فّلكت قيسنت ةنجل
.همييقتو هقيسنتو

: يتأي امب اصوصخ فّلكتو

يرــــــيدم عــــم نواــــعتلاب ةــــيرــهش لـــــقنت جــــمارب دادـــــــعإ–
،ةيلحملا تاطلسلاو ةينعملا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا

ةلقنتملا ةـيحصلا قرـــفلا تاـــطاشن لــــك ىلـــع فارـــشإلا–
،اهقيسنتو اهتعباتمو

دادعإو ةلقنتملا ةيحصلا قرفلا تاطاشن ميعدتو مييقت–
،اهب ةصاخلا ةيونسلاو ةيلصفلا لئاصحلا

قرفلا طاشن نيسحت يف مهاست يتلا ريبادتلا لك حارتقا–
،ةلقنتملا ةيحصلا

حلاصملا ىلإ هلاسرإو اهلاغشأ نع يونس ريرقت دادعإ–
تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازول ةصتخملا

ةيحصلا قرفلا طاشنل ةيونسلاو ةيلصفلا ةليصحلاب اقفرم
.ةلقنتملا

نم ،هالعأ٩ ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا لكشتت:0١ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا

،اسيئر ،ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ريدم–

ىوـــتسم ىلــــع ةـــئبوألا مــــلع يف صصـــــختملا سراـــــمملا–
،ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ةيريدم

ةــــسسؤم رــــقم ،يــــئالولا يـــبعشلا ســــلجملا نــــع لــــثمم–
،لقنتملا يحصلا قيرفلا

قيرفلا ةسسؤم رقم ،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر–
،مهيلثمم وأ لقنتملا يحصلا

وأ ةــــينعملا ةـــــحصلل ةــــيموــــمعلا تاــــسسؤـــملا ورـــــيدــم–
،مهولثمم

ةيريدم ىوتسم ىلع ةياقولاب ةفلكملا ةحلصملا سيئر–
،ةيالولل ناكسلاو ةحصلا

ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملل ةيبطلا سلاجملا ءاسؤر–
.ةلقنتملا ةيحصلا قرفلا طاشنب ةينعملا

نأ هنأش نم ءفك صخش لكب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
.اهماهم يف اهدعاسي

تارم )٤( عبرأ ةيداع ةرود يف ةنجللا عمتجت:١١ ةّداملا
.ةنسلا يف

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
.اهسيئر نم

ثلاثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

ددــــــــعتم لـــــــــقنتملا يـــــــحصلا قــــــيرـــــفلا نوـــــــكي:٥ ةّداملا
: نم ،هل ةلكوملا ماهملا بسح ،لكشتيو تاصصختلا

نيـــــسرامم )٣( ةــــثالث ىلإ )2( نيــــنثا نيـيـــبط نيــــسرامم–
،ةيمومعلا ةحصلا يف نييبط

،)١( ةيمومعلا ةحصلل يناسفن–

،ةيمومعلا ةحصلا يف )2( نينثا نييبط هبش–

،ةيمومعلا ةحصلا يف )١( ةدحاو ةلباق–

.)١( دحاو ةرايس قئاس–

ىلعأ ىلإ يمتني سيئر ةيلوؤسم تحت قيرفلا عضويو
هبش  ةيلوؤسم تحت وأ نييبطلا نيسرامملا كلس يف ةبتر
يحصلا قيرفلا نوكي امدنع ةلباق وأ ايلعلا ةبترلا يذ يبط

.نييبط نيسرامم نم نّوكم ريغ لقنتملا

بجومب لقنتملا يــحصلا قـــيرفلا ءاـــضعأ نيـــــعي :٦ ةّداملا
 .ةينعملا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم نم ررـقم

.قيرفلا اذهل دنسملا طاشنلا نامضب نومزليو

ام ذـخأ عـــم لـــقنتملا يـــحصلا قـــيرفلا ءاــــضعأ نييـــعت مـــتي
: رابتعالا نيعب ،اصوصخ ،يتأي

،نيينعملا ناكسلل ةيحصلا تاجايتحالاب لفكتلا–

ىلع رهسلا عم ،قفرملا ةحلصم ىلع ظافحلا ةرورض–
،ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا تاطاشنل نسحلا ريسلا

،لقنتملا يحصلا قيرفلا ءاضعأ طاشن مييقت–

،لقنتملا يحصلا قيرفلا ءاضعأ ةيدودرم–

.لقنتملا يحصلا قيرفلا ءاضعأ بقاعت ماظن–

ضـــــــعب يـــــــف ةـــــيحص ةــــــيطغت باــيغ ةـــــــلاــــح يف :7 ةّداــــملا
ةيمومعلا تاسسؤملا يريدم نكمي ،ةيبطلا تاصصختلا
يف نيصصختملا نييبطلا نيسرامملاب ةناعتسالا ةحصلل
لكايهلا ىدل طاشن ةلاح يف مه نيذلا ةينعملا تاصصختلا

حلاصملل ةــعباتلا ىرــــخألا ةـــحصلل ةــــيمومعلا تاـــــسسؤملاو
.ةمدختسملا ةسسؤملا ةقفاوم دعب ،ةحصلل ةيجراخلا

يحصلا قيرفلا ةمهم ةدم زواجتت نأ نكمي ال:٨ ةّداملا
: رهشلا يف لقنتملا

راردأ تاـــــيالو نـــــم لـــــك يف ،اـــــموي )٥١( رــــشع ةــــــسمخ–
نإو حـلاـص نإو تسغنماــتو راـتخم يجاـب جربو نوميميتو
،فودنتو تناجو يزيليإو مازق

.ىرخألا تايالولل ةبسنلاب ،مايأ )7( ةعبس–
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تاـــــعاـــــمتجالا لاـــــــمعأ لودـــــــــج ســـيئرـــــــلا دـــــــــعي:2١ ةّداملا
،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ يف ةنجللا ءاضعأ ىلإ هلسريو
يف لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات لبق ،لقألا ىلع
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا

فــــــصن روــــــضحب ةــــنجللا تالوادــــــم حــــــصت:٣١ ةّداملا
عاــمتجا جــــمربي ،باـصنلا لاــــمتكا مدــــع ةــــلاح يفو .اــــهئاضعأ

عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ديدج
ءاــــضعألا ددـــــع نــــكي اـــمهم ،ذــــئنيح ،ةنجللا لوادتتو لـــــجؤملا
.نيرضاحلا

تاوـــــــصأ ةـــــيبلغأب ةــــنجللا تالوادــــــــــم ذــــــختت:٤١ ةّداملا
نوكي تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا

.احجرم سيئرلا توص

مّقرم صاخ لجس يف نّودتو رضاحم يف تالوادملا رّرحت
.سيئرلا نم هيلع رشؤمو

هيلع قداصتو يلخادلا اهميظنت ةنجللا ّدعت:٥١ ةّداملا
.اهل عامتجا لوأ يف

نم لقنتملا يــحصلا قــــيرفلا ءاـــضعأ دــــيفتسي :٦١ ةّداملا
قفو بسحي ،ةلقنتملا ةيحصلا قرفلا طاشن معد ضيوعت
دودح يف ىّدؤم لمع موي ّلكل يساسألا بتارلا نم %7 ةبسن
.قيرفلا ءاضعأل ةلكوملا ماهملا

لقنتملا يــحصلا قـــيرفلا ءاـــضعأل ضـــيوعتلا اذــــه فرــــصي
ةدملا دودــح يف ،قــــيرفلا اذـــه ةـــمـــهم يف اــــيلعف اوـــكراش نـــيذلا
ةـــــيرهش لوادـــــج ساــــسأ ىلــــــع ،هالــــعأ8 ةداــــــملا يف ةددــــحملا
ثدحملا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم اهّدعي روضحلل
.لقنتملا يحصلا قيرفلا اهيدل

ضيوعتب ةقلعتملا ةيلاملا تادامتعالا لجست:7١ ةّداملا
ةــــــينازيم ناوــــنعب ،ةـــــــلقنتملا ةــــيـحصلا قرــــــــفلا طاـــــشن مـــــعد
يحصلا قيرفلا اهيدل ثدحملا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا
.لقنتملا

عبارلا لصفلا
ةيئاهن ماكحأ

،موـسرملا اذــــه ماــــكحأ قــــيبطت تاــــيفيك ددـــــحت:٨١ ةّداملا
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع

يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأ ىغلت:٩١ ةّداملا
ليربأ٦ قفاوملا٣2٤١ ماع مّرحم٣2 يف خّرؤملا٩١١-2٠ مقر

ضــــعب ةدــــئافل عاـــــفتنالا ةوالـــــع ســــسؤــــي يذـــــلا2٠٠2 ةــــنس
ةــــحصلل ةـــــيمومعلا تاــــــسسؤـــــملل نيـــــعباتلا نيـــــمدــختسملا

.اهحنم تايفيك ددحيو

ةّيــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني:02 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماــع ناـــضمر٥ يف رــــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٦0١-02 مقر يذيفنت موسرم
موـسرملا لّدعي ،0202 ةنس ليربأ٨2 قفاوملا١٤٤١
ىداــــــمـج٤ يــــفخرؤــــــمـلا٩7٣-٩١ مــــــقر يذـــــــــيـــفنتلا
٩١02 ةــنس رـبمسيد١٣ قــفاوـمـلا١٤٤١ ماـــع ىـــلوألا
ةينقتلاو ةـيرادإلا ةــبـقارملا تاـيـفيك ددـحي يذــلا

ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملل ةينمألاو
.ايلقع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

حالــــــصإو ناـــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو رـــــيرقت ىلـــــع ءاـــــنب–
،تايفشتسملا

٣٤١و٤-٩٩ ناـــــــتداملا اـــــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــــــنس يـــــفناج2 قــــــفاوملا١٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٩7٣-١١ مقر يذيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
١١٠2 ةــــــنس رـــــــبمفون١2 قـــــــفاوملا2٣٤١ ماـــــــع ةــــــجحلا يذ٥2
حالــــصإو ناــــــكسلاو ةـــــحصلا رــــــيزو تايـــحالص ددـــــــــــحي يذـــــــلا
،تاـــــيفشتسملا

٤ يف خّرؤملا٩7٣-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
داوملل ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تايفيك ددحي
،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

: يتأي ام  مسري

موــــــسرــملا نـــــم١٤ ةداــــملا ماـــــــكحأ لّدـــــــــعت: ىلوألا ةّداملا
١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤــملا٩7٣-٩١ مــقر يذـــيفنتلا
ررـــحتو ،هالـــــعأ روــــــكذملاو٩١٠2 ةــــــنس رـــــبمسيد١٣ قـــــفاوملا

: يتأي امك

ةــيمومعلا تاــسسؤملاو لــــكايهلا ىلـــع نّيـــعتي:١٤ ةّداملا“
ماكحأل ،رهشأ )٦( ةتس لـــجأ يف ،لاـــــثتمالا ةــــحصلل ةــــصاخلاو
.”ةيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،موسرملا اذه

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرــملا اذـــــه رــــــشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماـع ناـــضمر٥ يف رـــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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1441 ماـع نابعش52 يف ناــخّرؤم ناــيذيفنت ناـــموسرم
ءاــــهنإ ناـــــنمضتي ،0202 ةــــنس لــــيربأ91 قـــــفاوــــملا

ةـــــفيظولل ةــــماعلا ةــــيريدملاب رـــــيدم يــــبئان ماـــــهم
.يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شيلع دمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ةــــماعلا ةــــيريدملاب ةــــماعلا لــــئاسولل رــــيدم بــــئان هـــــتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤــم يذــيفنت موسرم بـــجومب
ماــهيس ةدّيســـلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةــــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا

ةيريدملاب ةيتامولعملا تاكبشلل ريدم ةبئان  اهتفصب ،ڤوزع
.اهبلط ىلع ءانب ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــنس لــــيربأ91
.تايالولا يف ةقاطلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــع ناــبعش52 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
نادّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس لـــيربأ91 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةقاطلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

يف اـــــهجامدإ ةداــــعإل ،ةـــنتاب ةــــيالو يف ،يواــــيحي ةـــــقيزر–
،ةيلصألا اهتبتر

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فيطس ةيالو يف ،ينايزم دـــمـحم–

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةزابيت ةيالو يف ،نوعامس ظيفح–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شـتفم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس لــــيربأ91
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،خيش دمـحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

هفيلكتل ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــب ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةنــس لـــيربأ91
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيّديسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

تاــــــساردــــلاب ةـــــــــفّلكم اـــــــــهتفصب ،بوـــــــــقعي نـــــب ةــــــميعن–
،صيخلتلاو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اشتفم هتفصب ،يسيرد نسحل–

ثحبلا ةجمربل اريدم هتفصب ،يسورعلب رهاطلا دنحم–
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف فارشتسالاو مييقتلاو
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يجولونكتلا ريوطتلاو

نامضو مييقتل ريدم ةبئان اهتفصب ،رايج لامأ ةنيهك–
،اهبلط ىلع ءانب ،ةدوجلا

ةياقولل ريدم ةبئان اهتفصب ،يلاشرش ءاسنخلا زاريش–
.اهبلط ىلع ءانب ،راطخألا نم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ91
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــسلاو ةدّيــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قـــــفاوملا
: نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

،ةيرشبلا دراوملل اريدم هتفصب ،رالب رهاط ميرك–

.نيمدختسملل ريدم ةبئان اهتفصب ،ينارقم ةيدان–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يبئان ماــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس لــــيربأ91
.ةفاقثلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يــتآلا نيدّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا
امهتلاحإل ،ةفاقثلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

: دعاقتلا ىلع

نونفلا رــيوطتل رـــيدم بـــئان ،ةزوزــــعموب نـــيدلا رـــصن–
،ضرعلا نونفو ةّيحلا

رـــيباعتلا نيــــمثتل رــــيدم بــــئان ،رــــيط نــــب نــــيدلا يـــحم–
.ةيبعشلاو ةيديلقتلا ةيفاقثلا

ةّيدرف ميسارم



٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر0١
9م0202 ةنس ويام٣

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرــيدم ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس لــــيربأ91
.ىلفدلا نيع ةيالو يف ةفاقثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــمطاف ةدّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ةفاقثلل ةريدم اهتفصب ،ةراكب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةـــــنس لــــيربأ91
.وزو يزيت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا
ةــــــــــيالو يف ةــــــضايرـــــــلاو باــــــبشلل ارـــــــيدــــم هـــــــتفصب ،شاــــــطلإ
.وزو يزيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ91
.تايالولا يف تاباغلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـــيتآلا ةداــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف تاباغلل نيظفاحم مهتفصب ،مهؤامسأ

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلقرو ةيالو يف ،ةينبابد يتاكرح–

،نارهو ةيالو يف ،نايزوب ميركلا دبع–

ىلع هتلاحإل ،تليسمسيت ةيالو يف ،ينوهرز فيطللا دبع–
،دعاقتلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةزابيت ةيالو يف ،ةنيدوب ظوفحم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــنس لـــــيربأ91
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيــسلا ماــــهم ىـــهنت ،0202 ةــــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،امهامسا

تالخدتلاو راقعلا ةئيهتل اريدم هتفصب ،يدودعس ديشر–
،ةدوجوملا ةجسنألا يف

.ريمعتلا تاودأل ريدم بئان هتفصب ،ناوص نابعش–

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــنس لــــيربأ91
.نيتيالو يف نكسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نــيدّيسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نكسلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

ىلع هـتلاحإل ،ةــــفلجلا ةــــيالو يف ،نيــــسحلب فـــيطللا دـــــبع–
،دعاقتلا

.هبلط ىلع ءانب ،تليسمسيت ةيالو يف ،راحب دمـحم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــع ناــبعش52 يف ناـــخّرؤم ناـــيذيفنت ناـــموسرم
ءاــــــــهنإ ناـــــنمضتي ،0202 ةـــــنس لـــــيربأ91 قــــــفاوـملا

.تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيــــسلا ماـــــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس لــــيربأ91 قـــــفاوملا
يف ةـــــيمومعلا تازـــــيهجتلل نــــــيرـــيدم اــــــمهتفصب ،اـــــمهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةفلجلا ةيالو يف ،ينموم نيدلا رصن مالسلا دبع–

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،فيرش ىفطصم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بــجومب

ناـــيفس دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةــــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا
.ترايت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب ،ظفاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماـهم ءاــهنإ نــمضتي ،0202 ةــــنس لـــيربأ91
.نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نـــــيدّيسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةـــــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا
ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نـــيريدم اـــمهتفصب ،اـمهامسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ءانبلاو

،ةنتاب ةيالو يف ،يلع كوشتك ديزي دمحـم–

،مناغتسم ةيالو يف ،يـــشاعشعلا بـــيبحلا دمــحم يدـيس–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
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1441 ماع نابعش52 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاـــــهنإ ناــــنمضتي ،0202 ةـــــنس لــــيربأ91 قـــــفاوـــملا

رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم ماهم
.نيتيالو يف يراقعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لاله نيمأ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب
.ةفلجلا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـــمـحم دّيــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس لــــيربأ91 قــــــفاوملا
ةـــــيقرتلا ناوـــــيدل اـــماع ارـــــيدم هــــتفصب ،ةـــــلوبسوب يداــــهلا

.لجيج ةيالو يف يراقعلا رييستلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــبئان ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــنس لـــــيربأ91
.ةراجتلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــعيبر ةدّيــــسلا ماــــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا

عــــــم تاــــقالعلاو تاـــــعزانملل رـــــيدم ةــــبئان اــــهتفصب ،يلاـــبج
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةراجتلا ةرازوب ةسفانملا سلجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيئر ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس لــــيربأ91
– ةــــــيديلقتلا ةـــــــعانصلاو ةــــــحايسلا رـــــــيزو ناوـــــــيد

.اقباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يساس يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب
.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدم ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس لــــيربأ91
.رئازجلا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا رون دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـنس لـــيربأ91 قـــفاوملا

يف ةــــيديلقتلا ةــــعانصلاو ةــــحايسلل ارــــيدم هـــتفصب ،روـــصنم
.رئازجلا ةيالو

1441 ماع نابعش52 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاـــــهنإ ناـــــنمضتي ،0202 ةـــــنس لـــــيربأ91 قـــــفاوملا

.تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــيتآلا ةداـــــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،0202 ةــــنس لــــيربأ91 قـــــفاوملا
تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،طاوغألا ةيالو يف ،ذاعم نيدلا دامع–

،لجيج ةيالو يف ،مهديس نابعش–

.هبلط ىلع ءانب ،ةديعس ةيالو يف ،يسآ رديوق–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حالف دمـحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

.تليسمسيت ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدملا ماـــهم ءاــــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــنس لـــــيربأ91
ةـــــــنيدم يف يــــــعماجلا يـــــئافشتسالا زـــــكرملل ماـــــعلا
.وزو يزيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موــسرم بـــجومب
ساــــبع دّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةـــــنس لـــــيربأ91 قـــــفاوملا

يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتفصب ،يريز
.وزو يزيت ةنيدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ليربأ91
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــع ناــبعش52 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،خيش دـــمـحم دّيـــسلا نّيـــعي ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ناويدل اسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناوــــيد ةـــــسيئر نييــــــعت نـــــمـــضتي ،0202 ةــــــنس لـــــــيربأ
ناــــكسلاو ةــــحصلا رــــيزو ىدـــــل بدــــتنملا رــــــيزولا

ةـــــــــــعاـــنصلاب فــــــّلكملا ،تاـــــيفشـــتــــسملا حالــــــــــصإو
.ةينالديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ءاــــفو ةـــفيرظ ةدّيـــسلا نّيــــعت ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قــــفاوملا

ةحصلا ريزو ىدل بدتنملا رـــيزولا ناوــــيدل ةــــسيئر ،رـــيذوخ
ةــــــــعانصلاب فـــــّلكملا ،تاــــــيفشتسملا حالـــــــــصإو ناــــــــكسلاو
 .ةينالديصلا
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ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

نيلهؤملا صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا ددحي ،0202 ةنس رياربف٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١ يف خّرؤم رارق
ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزــن تاـــيلـــمع راـــطإ يف ،ةــــيموـــمعلا ةعــــفنملا تابـــثإل قبـــــسـمـلا قــــيـــــقــــحـتلاب مايقلل
.0202 ةنس ناونعب ،ةيمومعلا

–––––––––––
نيلهؤملا صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا ددحت ،٠2٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١ يف خّرؤم رارق بجومب

ةنس ناونعب ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزن تايلمع راطإ يف ،ةيمومعلا ةعفنملا تابثإل قبسملا قيقحتلاب مايقلل
ةنس ويلوي72 قفاوملا٤١٤١ ماع رفص7 يف خّرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤و٣ نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،٠2٠2
يذلا١٩٩١ ةنس ليربأ72 قفاوملا١١٤١ ماع لاّوش2١ يـف خّرؤـملا١١-١٩ مقر نوناقلا قيبطت تايفيك دّدحي يذلا ،مّمتملا ،٣٩٩١
: يتأي امك ،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا دّدـحي

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

راردأ -١0 

فلشلا -20

دمـحم دباعلا
كرابم ينارمع
شياعلا يواسوم
دمحا جاهد
دمـحم يبرعلا يالوم
ةكربلا ةليلبا

دمـحما يكاكع
راتخم خايش
نامحرلا دبع يليعامس
لولج يواديد
هـللا دبع ةرادتوب
ىفطصم ةيلاع نب

ميكح نانواز
بوقعي يباص

ةليهس يخود
ةيدرو يـفالخ
دمحأ رافيرك
يلعاوب دادقم
 ةمحر رديوق نب
نايفس نومحر
 ىفطصم نياسح
دلاخ نومعن
 رداقلا دبع ميلاغوب
ينغلا دبع عبس فسوي

ةلود سدنهم
 نيسدنهم سيئر
 يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يسيئر ةلود سدنهم
ماس ينقت
يقيبطت سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر ظفاحم

 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 يرامعم سدنهم
يميلقإ فرصتم
 ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

طاوغألا -٣0

يقاوبلا مأ -٤0

ةنتاب -٥0

رداقلا دبع يسراف
ريشب تتس
رودق ةنيردب
رداقلا دبع يقرب
دمـحم وطي نب
دومحم لوكسم
لامج يقيرم
دومحم ةفيلخ نب
ىفطصم يدمح

ماشه بلاط
يـفانح زاجح

نيزلا نارهص
حتاف يكيرب
ناسح سيرجه
لامك يرداق
نيدلا نيز رادغز
نيدلا فيس دمحا نب
ءايركز ةديايعل

 رهاطلا دمـحم لماه
سارف يناوج
لامك يميجر

دمحأ ةيرصانم
حلاص شاوك
رصانلا دبع لاورز
 ناميلس ةنيجع
فسوي ةزوب نب
 رهاطلا شوكب
 دمـحم ةلبابق
 ديعسلا يتوق
 نيدلا ءالع واطيتوب

 يلع ةقوقنس
ةنيربص مناغ
داروم ةرومز

 ةلودلا كالمأل مسق شتفم
ةلودلا كالمأل مسق شتفم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
للحم فرصتم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 يسيئر فرصتم
 ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
  ةلود سدنهم
 سدنهم
  يسيئر سدنهم
 نيسدنهملا سيئر
ماس ينقت
يرامعم سدنهم
 ةلود سدنهم
  ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
سيئر ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 يسيئر يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةياجب -٦0

ةركسب -70

راشب -٨0

نيمـل يناوصل
يبرعلا دارم
لالب ريدإ

سينول يساس
ديزوب راونلوب
ريمس شوكع
ديزيلا ةماج
دارم يتالقم
ةميطف شوطيعلب
ميلحلا دبع ةفوسوب

جاحلا يديعس
قازرلا دبع وميرق
هـللا دبع يداب
ديعسلا دمـحم طبارم
 ةيروص ينايز
كرابملا تاكرب

ظيفحلا دبع ناشوش
رمع ةليدع
 قراط حلاص نب
ريذن ملاغ
ميكحلا دبع يوالم
ةبيهو ينافوح

نيعامسا يطب
ديشر ينارمع
دمحأ نايب
نسحلا زيزعاب
نيسح وحد نب
بيطلا دمحأ نب
ناميلس مورك
قحلا دبع نوفع
قيدص يبيه
 تاكرب نايز نب
دمـحم يرودق

زيزعلا دبع قودص

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
 ينقت
 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم

 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
ماس ينقت
ماس ينقت
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم

يزكرم شتفم
يسيئر شتفم
سيئر شتفم
فرصتم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر فرصتم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةديلبلا -٩0

ةريوبلا -0١

تسغنمات -١١

رـمع يـمـلاس
 مـيهارب ناـشوأ

 نـيدلا روـن نـجام
مـيرم يــخورف

ءارهزلا ةمطاف يـناميلس
 ةـــميعن ريــبوز
ةراـس ةــفلخ نب
 دــمحم ةــيلاعلا

 رــيمأ مــهار
 يــلع ســيليهد
 يــلع يزـــعوب
 فــلخي ةبــيط نب

ةزمح نادوب
رهاط دادغب
ديمحلا دبع لاتق
شومح رصنع
لامج لوسر
شودامح شادامح
ديعس يدلاخ
يساق يبيرعل
لامك شانمحأ

مساقلب جوعم
رصان لالدوب
ديمح يريمق

راتخم يدق
لاليب ليواكيإ
ريداق ميهارب

ميركلا دبع ينيقش
رداقلا دبع تاحرف نب
ةمطاف داموج
رداقلا دبع ةلد
دمـحم يجارف
دمحأ ةفيلخ نب
كرابم وباد
يبنلا دبع ساوالأ
بودجم ميهاربا نب

يسيئر سدنهم
ماس ينقت
ةلود سدنهم
  شتفم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

 ةلود سدنهم
نييرامعملا نيسدنهملا سيئر
 ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
فرصتم
سدنهم
سدنهم
يرامعم سدنهم
 ةلود سدنهم
 سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

يسيئر يميلقإ فرصتم
يسيئر يرامعم سدنهم
يميلقإ فرصتم
سدنهم دعاسم
 سدنهم
 سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
 يميلقإ فرصتم
ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر قحلم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
يسيئر فرصتم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةسبت -2١

ناسملت -٣١

ترايت -٤١

نـيزلا ةـيطع
نـيدلا روـن ةشعوب
داؤف يشيشح
نيدلا ريخ نامد
 نـميأ يعبرـلا

حلاص ةديزوب
ركبوب ةيبلاوط
ميكح بيسن
مالسلا دبع يدانم
رــيمس يدـيرـج
قداــصلا يــملعلا

قازرلا دبع ةيقيازر

ضاير ةيبن
روصنم ماهلس
دوليم دوليملب
دمحأ روديز نب
يلاليج لوأ روشاع

نوميم يقحل
نانجوب دمـحم يلولج
قازرلا دبع فلخي نب

 رضخل يـفاش
رمع يلعيش
نيدلا زع دمـحم بيبح نب
دمـحم يزعوب

رونم سابعلب
دمحأ ملاع
ساوح دابع
نيدلا رصن حبار دلو
نامحرلا دبع يميهارب
دمـحمأ ينادملب
 دلاخ يناسح
رداقلا دبع جاحلا ةدومح نب
رداقلا دبع بلاط نب
نيدلا رصن  ةيرعرع
ديجملا دبع نموم
كوربم يدوبم

يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
تاباغلا مسق ظفاحم
تاباغلا مسق ظفاحم
تاباغلا مسق ظفاحم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

 يسيئر سدنهم
 يسيئر سدنهم
للحم فرصتم
فرصتم
فرصتم
فرصتم
 يسيئر سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

وزو يزيت -٥١

رئازجلا -٦١

ةفلجلا -7١

ديعس يقورز
ديشر نوهرب
ىولوم ةدولوملا ،ةرهز روكب
دعسوب نايسربإ

ديشر شوطيمح
لالب زيزعل تيان

ناضمروأ يهاس
يلع دمـحم شيشبأ

ديرف نابعش
رصان يروم
ميرك توحلب
دمـحم شوزاب

ناوضر شودامح
شوريمع شيطبح
دعسم رمعم تيأ

 ميرك تادبع
ايسآ دايع
دمحأ ريم
دمـحم قوزع
 نيدلا رصان يقورز
 دلاخ ةطقنوب
فيرشلا دنحم يبوهوم
رمعأ ىسوم تيأ
ريمس يطلجوب

نيمـل روعل
رامع قودص نب

يـفاو يحئاس
يقوش دمـحم كارش
فولخم ةديرك
ةيفص يمدقم
راتخملا تامهيرب
رداقلا دبع راعقز
زيزعلا دبع يوافلخ
دمـحم يركزوب

ةلود سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يعرف مسق سيئر
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم

ماس ينقت
 يسيئر شتفم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
للحم فرصتم
 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ماس ينقت

ةنياعم نوع
شتفم
يرامعم سدنهم
للحم فرصتم
فرصتم
للحم فرصتم
يسيئر ةلود سدنهم
فرصتم
 شتفم
 شتفم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

لجيج -٨١

فيطس -٩١

ةديعس -02

دارم نابعش نب
رامع يلادوب
ةفيلخ ةخاب
ينغلا دبع طيطعجوب
رونلا دبع يلارب
مالعوب شايع
ريضخ ةنيمسوب
ظيفحلا دبع نابعش نب
سراف لحكل
ةميهف عنام
دمـحم ةيسيم نب
سايلإ كوريبم

ميركلا دبع كولم
ميلس مناغ نب
مالسإلا رون نارعج
مالسلا دبع شامس

نيدلا رصان يرمعل
نيدلا رون ةشمس

 لصيف طبسل
 فوؤر تاكرب
يدشر شادعب
يداهلا ةشمس نب
قيفوت يولعلا

حابص شوبرح

ينوعلا رموع نب
راونلوب يكب
هـللا فلخ يلاوع
رودق فراشب
ةيراوه تاروـــك
جاح يشرط
نيدلا رون يكرابم
دمحأ يزودنق
يراوهـلا يدهاجما

كوربم ينرب
لالجوب دمـحم يلالج

روصنم يقودص

 يسيئر سدنهم
يميلقإ فرصتم
ماس ينقت
 ةلود سدنهم
يسيئر فرصتم
 ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
فرصتم
 ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 شتفم
 يرامعم سدنهم
 ينقت
 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم

شتفم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
  يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
تاباغلل يسيئر ظفاحم
 ةلود سدنهم
 يزكرم شتفم
يرامعم سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةدكيكس -١2

سابعلب يديس -22

ةبانع -٣2

 لالب طساسم
 ينغلا دبع ينقس
 لامج ةعالدوب
 نسحأ ةرغجوب
 فيطللا دبع روصنم

 حتاف ةيلحاوس
 فوؤر لحكل
 ميركلا دبع بوقرع
 ءافو ميحر
 دمـحم سيوروب
 دومحم يوالطم

 لامج ةريدس

فسوي ديدنص
يواوز يبيط
موسيم شايع
يبرعلا حياس لولج قزروب
بيبح رابج
ةجيدخ يحاي
قازرلا دبع لاحر

ةمطاف ةريدس
ميهاربا غبار
مالعوب يسنوت
يتسيمخ دنهوب
ةليمج فيرشلا راد

نيسح دايس
ةميسن يشيرق
يزوف يبرح
ةبيبح بياش
يربص يكم

ةميكح يسيوس
ديجملا دبع يدامرك
ريمس يتاجغ
داعس شوخشخ
ىليل يديبعل
فسوي يلش نب
ةمطاف يرباج

 ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ماس ينقت
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 سدنهم
 ةلود سدنهم
 شتفم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
 يرامعم سدنهم

شتفم
شتفم
 ينقت
 ينقت
يسيئر يرامعم سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 يسيئر ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

يسيئر يرامعم سدنهم
 يرامعم سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةملاق -٤2

ةنيطنسق -٥2

ةيدملا -٦2

 ميركلا دبع ةدبع
 ةليقع شنوق
 حلاص يروصنم
 ةيضار ةحاسوب
 دمحأ رامح
 ينغلا دبع ةوراكش
 يرمعلا ينالعز
 دارم حنيرق نب
 ةمجن يرصنم
 دباع نيطبارم
 ةحيتف ةعينزب
 ميلحلا دبع نايفع

ظيفحلا دبع ينساحم
ريمس يزادرز
لصيف ركاشوب
يداهلا دمـحم فداهلب
نامثع يعرت نب
ةنيمأ ةدابع
ينادمح رومز
مساقلب داغز
ريمس نيدلا زع
نيسح يشومن
سانيإ بهيشلا نب
قازرلا دبع يدياق

 ةزمح ةلحك
 فيرش يدوعسم
 ناسح يزوزع
 روصنم يواشيع

 ينايز ةزياف ةناطلس
 نيدلا زع نونحس
 ىسيع يوانسح
 دمـحم فيلخ
 يلاليجلا يدعس نب
 ةيروح ةيلع نب
 دمـحم حالم
 يلع يفلاخ

سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
 يسيئر ةلود سدنهم
 يميلقإ ةلود سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يسيئر ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
 يسيئر يميلقإ ةلود سدنهم
 يسيئر ةلود سدنهم
يميلقإ ةلود سدنهم

 يضارألا حسمل يسيئر سدنهم
يضارألا حسمل يسيئر سدنهم
 يضارألا حسم شتفم
مسق شتفم
يزكرم شتفم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ماس ينقت
ماس ينقت
ةئزجت سيئر
ةئزجت سيئر
ماس ينقت

ةلود سدنهم
شتفم
راشتسم فرصتم
يسيئر سدنهم
 فرصتم
 ةلود سدنهم
يسيئر ةلود سدنهم
مسق شتفم
ةلود سدنهم
 نيسدنهملا سيئر
 يسيئر سدنهم
فرصتم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

مناغتسم -72

ةليسملا -٨2

ركسعم -٩2

ةداق ةـمـلاس
رداقلا دبع ملاغ
دوليملا لدانقلب
كيلم شاوح
رضخل ريمن
هـللا دبع يلاغلا

اضر دمـحم مورع نب
 ىفطصم ديعلا
يحتف لحكل

دمحأ ليهس
دمحأ ينوتيز
دولوم ودج نب

يدادغب فيصوأ
يداوذلا حاتش
نيساي يضاق ناميلس
ريمس شاعزم
ةرتنع يجاح
دلاخ حضاولب
ةدح يرومز نب
دمحا قرزل

روشاع فارج
يلع يركب
يلاليجلا دراز
ميهارب رماث نب

ةداـــق وــخي نب
دارم نامثع فراش
جاحلا نيتوب
دمحأ حالسوب

ريشب يقرش
دــــيعلا تيلكارــب
ةميطف ريشب
دمـحم ىقبي
دمحأ ةروزرز نب
نيدلا رون يشرق
نايزوب ةلسع نب
رداقلا دبع نياسح

 حسم سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

  يسيئر  سدنهم
  يسيئر فرصتم
يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ينقت
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
سدنهم
 يسيئر سدنهم
 نيسدنهملا سيئر
يرامعم سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم



٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر0١
21م0202 ةنس ويام٣

ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةلقرو -0٣

نارهو -١٣

ضيبلا -2٣

رهاطلا نوقرز
ىفطصم يدادحم
نيمألا دمـحم يرمعم
سايلإ صاوق
ميهاربا ةنيور نب
دازرهش شوبعك
ظيفحلا دبع شارق
قازرلا دبع ةرايز
 قازرلا دبع يرامسم
 نيساي دمـحم يلحم
لامك موسق
دمـحم ةفيشح

ةشئاع يلولج
ةيرداق يناميلس

يلاليج عجفل
رضخل طيعز نب
بيبح ةديع
ءامسأ ةشوركوب
دمـحم ةزعموب
رداقلا دبع هـللا دبع نب

نيمأ دمحأ ينينش
دمحأ قاحل

رداقلا دبع نيكرتوب

ميهاربا يمساقلب
ديعس دباع
يلاليجلا لامجلا وذ
يارس ةرمح
دمـحم يرصان
ميهاربا ةبيدحوب
دمحأ نيساوح
لامك يرداق
خيشلا نايزوب

دمـحم فراش
دمحأ تاديمح
ةعمجوب يشيع

يسيئر يميلقإ فرصتم
يرامعم سدنهم
 سدنهم
ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
 يرامعم سدنهم
 يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ماس ينقت
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
 ةلود سدنهم
 ينقت
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ينقت

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
شتفم
ةلود سدنهم
يزكرم شتفم
ةلود سدنهم
يضارألا حسم سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر شتفم
يسيئر شتفم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

يزيليإ -٣٣

جيريرعوب جرب -٤٣

سادرموب -٥٣

ميركلا دبع يديز
رمع يلع ودبع
دمـحم يدانم
ليلخ ميهاربإ فولخ
نسحأ يسبسوب
راتخم ودمح
نيدلا رصن يناطلس
يحي يحي نب
ميكح ساوح
رامع شيورد
يكم ةبشخوب

نيدلا ريخ عوبص

ليضوف نموملا دبع نب
لاون ينارقم
نيدلا زع بيذ نب
ىفطصم يتاوت
رامع بيرع نب
ميكحلا دبع يروصنم
كلاملا دبع يمساق

ريشب يلهس
لداع فويعم

ليبن يويتش
ىسيع ةيدماحم
هـللا دبع طينحج

نارقم نارمزإ
ميركلا دبع يوالقلب

ةدنيل هـللا فيض
ناميإ سنقوب
نومحر ةبيرجوب
دمـحم شبان
ملاس موسق
دمـحم يروق
 دولوم علعلشوب
قوراف ينامي
ةزياف ساطنق
راتخم يحي

 ةلود سدنهم
ماس ينقت
ماس ينقت
مسق شتفم
يزكرم شتفم
شتفم
 ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
 يسيئر سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
سيئر سدنهم
ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
فرصتم

 ةلود سدنهم
يسيئر فرصتم
فرصتم
فرصتم
فرصتم
فرصتم
فرصتم
 سدنهم دعاسم
فرصتم
فرصتم
فرصتم
 ينقت
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

فراطلا -٦٣

فودنت -7٣

تليسمسيت -٨٣

نسحأ فايسوأ
نابعش نادلغ
ةايح كربم
يلع يمقاره
دحاولا دبع يقوتعم
ةنيمساي حباور
كلاملا دبع يريمخ
يلع ديلاوم
نامثع ةيبياوط
فوؤر ينابيش
لداع يناهلب
حيمس يسيرخ

دمـحم يكورب
يلاعلا دبع نايفع
خيش يشوبرب
حلاص ايب
دمـحم رتيبح
نيمأ ياند

ديشر هـللا دبع يس
يدومح ةليلب

دمـحم دوراب
نانح  ىسوم نب
دمحأ  يبرغ
يداهلا  يلابج
ةينسلا  يحبر
نودبع لزالز
لولج  شودامح
دـــباع بوبش
يلاليج  رابرب
دــــمحم  دجاع
رداقلا دبع  يراطخم
قــيفوت  يرهطم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

فرصتم
ةلود سدنهم
فرصتم
 ةلود سدنهم
فرصتم
 يسيئر ةرادإ قحلم
 شتفم
 ةلود سدنهم

  يسيئر سدنهم
 يسيئر سدنهم
يضارألا حسمل يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
 يسيئر راشتسم
 يسيئر سدنهم
 ةحلصم سيئر
 يسيئر شتفم
يسيئر فرصتم
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

يداولا -٩٣

ةلشنخ -0٤

سارهأ قوس -١٤

ريغصلا دمـحم بابد
راتخم هدحم

ةزمح يحومس
ديمحلا دبع ميود
ريشب ديز
دعس ةقاد
ديجملا دبع ينان
ديشر دمـحم ةسومن
ةرامع يرمغ
ناوضر شينح
دارم لديج
دمـحم ودج نب

نيدلا سمش ةمالس
يدشر عنام
 نيسح زيزعوب

ةزمح قباس
يلع ترارقت
يدمح ةفيلخ
قيفوتلا يزيزع
ةشئاع سواط
قيدصلا دمـحم شيكرم
ديشر بق
 ميكح ليزه

ىسوم شرحل

دمـحم يراتخم
طسابلا دبع يديانز
يناغلا دبع ةيمهارب
دمـحم يوايحي

رثوك شاوش
رينم هـللا دبعوب نب
بيطلا زاورد
ديعسلا يسيرد

باهولا دبع لابوط
ليبن يراشوك
دارم يناغوب
دارم يضاق

 يسيئر ةلود سدنهم
 يرامعم سدنهم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم

يسيئر شتفم
فرصتم
يسيئر شتفم
يسيئر شتفم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ماس ينقت
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
يسيئر ةلود سدنهم
 سدنهم
يرامعم سدنهم
 سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ماس ينقت
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةزابيت -2٤

ةليم -٣٤

ىلفدلا نيع -٤٤

يلاليج ريدان
ناميلس سوي
ةديلخ داديك
ديرف ديعس نب
 حبار نانجوب
فسوي يسيرغ
رداقلا دبع يداحوب
نيدلا رصن ماصحأ

دمـحم نوربج
ءارهزلا ةمطاف يدنه
دمحأ مدأ

زيزع كصكص

ريمس رمعم
كلاملا دبع يمساق
رمعم ةطيسق
ميلس يرداق

ديمحلا دبع حناص
مالسلا دبع فولخم
يلع ةزبخوب
نسحأ نورقلوب

رمع ينودعس
نيسح ضيبل
لامج مساق
ديعلا بيبط

دمـحم ريزف
رينم مالسلا دبع
ةزمح شينح
مالعوب تسيرخت
 رضخل يليلخ
مساقلب يموت

زيزعلا دبع ناوفص
ةيزوف يمالسلا

نيمأ دمـحم نوبيط
ىسيع يوالعل
بيجن يوادخ رداقلا دبع
دمحأ دورمن

يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 فرصـتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
فرصتم

 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
نيسدنهملا سيئر
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
 سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم

 يسيئر ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
ماس ينقت
 ةلود سدنهم
 يسيئر ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةماعنلا -٥٤

تنشومت نيع -٦٤

ةيادرغ -7٤

رداقلا دبع ةرامع
نامحرلا دبع يلوح
 رمع يطعم
ناوضر ناريغلب
نيدلا زع نيرق
يلع ىفتنم
 دوليم يدومحم
 دمـحم ىسيع نب
 بودجم ريبك
قفوم يمساق
 ديعلا حوبرم

دمـحم دامم
دمـحم قازر نب
يراوـهلا يواسوم
دمحأ فورعم رودق
فسوي جابرز نب
ياكب قيتع
دارم روصنم نب

ليلخ يبيط
رداقلا دبع ريشب
ميركلا دبع ةصيصق
دمحأ ديس دوادوب
ءايركز نيدلا ردب

نيدلا رون ةناز نب
خيشلا مليوس
نيدلا يحم ةديمحوب
ميهاربا يويسر
ريكب نودع اباب
دمحأ يميامح
سايلإ دوعسم نب
دمـحم جارع
لولج اضر ةنيذوأ نب
ميهاربا ديعس جاحلا

ميركلا دبع ديوس
مكاحلا دبع يحي

ةلود سدنهم
يسيئر شتفم
ةلود سدنهم
شتفم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
حسم سدنهم
تاباغلا مسق ظفاحم
 يسيئر يميلقإ فرصتم
ماس ينقت
يميلقإ فرصتم

 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ماس ينقت
 نيسدنهملا سيئر
 شتفم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 شتفم
يرامعم سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
 يسيئر ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
 يسيئر سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

دمـحمأ خيشوب ةدعنازيلغ -٨٤
دمـحم ةبود
دمحأ متاخوب
لامج ةدودع نب
بيط يبورخ
ميهاربإ يلالد
مساقلب مساق
ةمطاف ةفلاخ
ديعلا ليحرب
راتخم ةيمجع نب
ديعس يراجح
ناوضر رمحل يلع

 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ماس ينقت
 ةلود سدنهم
 ينقت
 ينقت
 ينقت
بتكم سيئر
بتكم سيئر
 ةلود سدنهم

لدعلا ةرازو

1441 ماع نابعش لّوأ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
نيفظوملا ددع ددحي ،0202 ةنس سرام62 قفاوملا
فرصت تحـت نيعوضوملا ةيلاملا ةرازول نيعباتلا
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

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

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا30-60 مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو6002 ةنس ويلوي51 قفاوملا7241 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا624-11 مقر يسائرلا موسرملا ىــضتقمبو–
دّدحي يذلا1102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3341 ماع مّرحم31
تايفيكو هميظنتو داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ةليكشت

،لّدعملا ،هريس

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوــملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا233-40 مقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا4002 ةـــنس رــــبوتكأ42 قـــــفاوملا5241 ماـــــع ناــــضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نارّرقي

موـــــسرملا نـــــم8 ةداــــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع مّرحم31 يف خّرؤملا624-11 مقر يسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو1102 ةنس ربمسيد8
نيعوضوملا ةــيلاملا ةرازوـــل نيـــعباتلا نيــــفظوملا ددـــع دــــيدحت
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا فرصت تحت

ةـيلاملا ةرازوــــل نيـــعباتلا نيــــفظوملا ددــــع دّدـــحي:2 ةداملا
،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا فرصت تحـت نـيـعوـضوـملا

: يتأي امك

،)5( ةسمخ : ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا ناونعب–

،)2( نانثا : ةلودلا كالمأل ةماعلا ةيريدملا ناونعب–

،)2( نانثا : ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب–

،)2( نانثا : ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا ناونعب–

،)2( نانثا : كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب–

.)2( نانثا : بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلايفرارقلااذهرشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام62 قفاوملا1441 ماع نابعش لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ماتخألا ظفاح ،لدعلاريزو

يتامغز مساقلب

ةيلاملاريزو

ةيوار نامحرلا دبع
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 ةيلاملا ةرازو

سراــــم0١ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع بــــجر٥١ يفخّرؤــــم رارــــق
ماـــع بـــجر٥١ يفخّرؤــــملا رارـــقلا  لّدعـــي ،0202 ةنس
نــــمضتملاو٥002 ةــــنس تــــشغ02 قــــفاوملا٦2٤١
ةــــــــصتخملا ءاــــــضعألا ةــــــيواــستملا ناـــــجللا ءاـــــــــشنإ
ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب
 .ةبساحملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيـلاـمـلا رـيزو نإ

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا72٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا٠١-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
صاصتخا ددحي يذلا٤8٩١ ةنس رياني٤١  قفاوملا٤٠٤١ ماع
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا

عـــــيبر١١ يف خّرؤـــــملا١١-٤8 مـــــقر موـــــسرملا ىــــــضتقمبو–
ددحي يذلا٤8٩١ ةنس رياني٤١  قفاوملا٤٠٤١ ماع يناثلا

،ءاضعألا ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا يلثمم نييعت تايفيك

يف خّرؤملا٩٩-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩١ ةـــــنس سراـــــم72 قـــــفاوـــملا٠١٤١ ماـــــع ناـــــضمر لّوأ

ةــــــبسنلاب يرادإلا رــــــييستلاو نييـــــعتلا ةـــــطلسب قـــــلعتملاو
تاــــيدلبلاو تاــــيالولاو ةــــيزكرملا ةرادإلا ناوــــعأو نيـــــفظوملل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

يف خّرؤملا٤٦٣-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٠٠2 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا82٤١ ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ8١
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

١١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

١١ يف خّرؤملا٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مّرحم
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باّجحلاو

يف خّرؤملا١٤2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر٩2
كالـــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوــناقلا
،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا

يف خّرؤملا8٩2-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةـنس رـبـمـفوــن٩2 قـــفاوملا١٣٤١ ماـــــع ةـــــجحلا يذ٣2
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،تانيمأتلاو ةبساحملاو  ةنيزخلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

ماع مّرحم٦ يف خّرؤملا  يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ريدملا نييعت  نمضتملاو٩٠٠2 ةنس رياني٣ قفاوملا٠٣٤١
،ةبساحملل ماعلا

٩ قفاوملا٤٠٤١ ماع بجر7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ناـــــجللا يف ءاـــــضعألا ددـــــــــع ددــــــــحي يذـــــلا٤8٩١ ةـــــنس لــــــيرــبأ
 ،ءاضعألا ةيواستملا

قفاوملا٦2٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةيواستملا ناجللا ءاشنإ نمضتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٠2
ةـــــــــيزـــــــــكرملا ةرادإلا يفـــــــــظوـــــــــم كالسأب ةصتـــــــــخملا ءاضعألا
، لّدعملا ،ةبساحملل ةماعلا ةيريدملل

ةنس وينوي٦2 يف ةخّرؤملا٠2 مقر ةميلعتلا ىضتقمبو–
ءاضعألا ةيواستملا ناجللا ريسو ميظنتب ةقلعتملاو٤8٩١
،نعطلا ناجلو

يـتأـي اـم ررـقـي

رارــــــــقلا لـــــيدعت ىلإ رارــــــقلا اذــــــــــه فدـــــــهي: ىـلوألا ةداـمـلا
٥٠٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا٦2٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤملا

ةصتــــخملا ءاضعألا ةــــيواستملا ناــــجــــلـــــلا ءاشنإ نـــــمضتملاو
.ةبساحملل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا يفظوـم كالسأب

٥١ يف خّرؤــملا رارــــقلا نــــم ىلوألا ةداــــملا لّدـــــعت:2 ةداـمـلا
،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا٦2٤١ ماع بجر
:يتأي امك

ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ىدل أشنت: ىـلوألا ةداـملا“
بترلاب ةصتخم ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ناجل ةبساحملل
   : هاندأ ةنّيبملا

شتفم ،ةنيزخلل مسق شتفم ،ةنيزخلل سيئر شتفم
فرصتــم ،ةــنــيزــخــلــل يسيــئر شتــفــم ،ةــنــيزـــخـــلـــل يزـــكرـــم
،فرصتـــم ،لـــلـــحـــم فرصتـــم ،يسيـــئر فرصتـــم ،راشتسم
نامجرت مجرتم ،يسيئر نامجرت مجرتم ،فرصتم دعاسم
مالعإلا يف نيسدنهملا سيئر ،نامجرت مجرتم ،صصختم
يف ةـــلود سدـــنـــهـــم ،يلآلا مالـــعإلا يف يسيـــئر سدـــنــــهــــم ،يلآلا
،يلآلا مالـــــــعإلا يف2 ىوـــتسم سدـــنـــهـــم دـــعاسم ،يلآلا مالــــعإلا

نيسدنهملا سيئر ،يلآلا مالعإلا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم
سدنهم ،تايئاصحإلا يـف يسيئر سدنهم  ،تايئاصحإلا يف

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا سيئر ،تايئاصحإلا يف ةلود
تاظوفحم نيمأ يقئاثو  ،يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو
يف نيسدــنــهملا سيــئر ،تاــظوــفــحــم نيمأ يقــئاـــثو ،لـــلـــحـــم
،ةنايصلا و ربخملا يف  يسيئر سدنهم  ،ةنايصلاو ربخملا

١ ىوتسم سدنهم دعاسم ،ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم
،نييراـــمـــعملا نيسدــــنــــهملا سيــــئر ،ةــــناــــيصلاو رــــبــــخملا يف

شتـــفـــم ،يراـــمـــعـــم سدـــنـــهـــم ،يسيـــئر يراـــمـــعـــم سدـــنــــهــــم
قـحـلــم ،ةرادإلل يسيــئر قــحــلــم ،ةــنــيزخلا بقارــم ،ةــنــيزخلا
بتاك ،يسيئر ةيريدم بتاك ،يسيئر ةرادإ نوع ،ةرادإلا

ينــقــت ،يرادإ بساــحــم ،يسيــئر يرادإ بساــحــم ،ةــيرـــيدـــم
يف ماس ينقت ،يلآلا مالعإلا يف ينقت ،يلآلا مالعإلا يف ماس
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بجر٥١ يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا لّدـعت:٣ ةداـمـلا

،هالـــــعأ روـــــكذــملاو٥٠٠2 ةنـــــس تـــشغ٠2 قـــفاوــملا٦2٤١ ماــــع

 : يتأي امك

: يتأي امك ،ناجللا هذه ءاضعأ ددع ددحي :2 ةداـمـلا“

نوـــع ،ةرادإ نوـــع ،ةــنيزخلل ةـــنياعم نوــــع ،نارــــمعلاو نــــكسلا
مالعإلا يف ينقت نواعم ،تانايبلا ظفح نوع ،بتاك ،بتكم
،لوألا فنصلا نم ينهم لماع ،فنصلا جراخ ينهم لماع ،يلآلا

فنصلا نم ةرايس قئاس ،يناثلا فنصلا نم ينهم لماع
 .”يسيئر بجاح ،يناثلا فنصلا نم ةرايس قئاس ،لوألا

نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم
بترلا /كالسألا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ىلوألا ةنجللا
   ةنيزخلل سيئر شتفم–
ةنيزخلل مسق شتفم–
ةنيزخلل يزكرم شتفم–
ةنيزخلل يسيئر شتفم–
راشتسم فرصتم–
يسيئر فرصتم–
 للحم فرصتم–
فرصتم–
فرصتم  دعاسم–
يسيئر نامجرت مجرتم–
صصختم نامجرت مجرتم–
نامجرت مجرتم–
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا سيئر–
يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم–
يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم–
يلآلا مالعإلا يف2 ىوتسم سدنهم  دعاسم–
يلآلا مالعإلا يف١ ىوتسم سدنهم  دعاسم–
تايئاصحإلا يف نيسدنهملا سيئر–
تايئاصحإلا يف يسيئر سدنهم–
تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم–
تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا سيئر–
يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
ةنايصلا و ربخملا يف نيسدنهملا سيئر–
ةنايصلا و ربخملا يف يسيئر سدنهم–
ةنايصلا و ربخملا يف ةلود سدنهم–
ةنايصلا و ربخملا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم –
نييرامعملا نيسدنهملا سيئر–
 يسيئر يرامعم سدنهم–
يرامعم سدنهم–

٣ ٣٣ ٣
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نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم
بترلا /كالسألا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ةيناثلا ةنجللا
ةنيزخلا شتفم–

  ةنيزخلا بقارم–

ةرادإلل يسيئر قحلم

ةرادإلا قحلم–

يسيئر ةرادإ نوع–

 يسيئر ةيريدم بتاك–

 ةيريدم بتاك–

يسيئر يرادإ بساحم

  يرادإ بساحم –

يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت–

   يلآلا مالعإلا يف ينقت –

 نارمعلاو نكسلا يف ٍماس ينقت–

ةثلاثلا ةنجللا
  ةنيزخلل ةنياعم نوع –

ةرادإ نوع –

بتكم نوع–

بتاك–

تانايبلا ظفح نوع–

 يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعم–

  فنصلا جراخ ينهم لماع–

لوألا فنصلا نم ينهم لماع–

يناثلا فنصلا نم ينهم لماع–

لوألا فنصلا نم ةرايس قئاس–

 يناثلا فنصلا نم ةرايس قئاس–

  يسيئر بجاح–

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

)عبات( لودجلا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداـملا

.٠2٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ يف رئازجلاب رّرح

  ةيلاملا ريزو نع
 هنم ضيوفتبو

ةبساحملل ماعلا ماعلا ريدملا
مناغ يبرعلا دمحــم

''
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ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ديدجت نمضتي ،0202 ةنس سرام0١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١يفخّرؤم رارق
 .ةبساحملل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددجت ،٠2٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ يف خّرؤم رارق بجومب
: يتأي امك ،ةبساحملل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ب ةصتخملا

نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم
بترلا /كالسألا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ىلوألا ةنجللا
   ةنيزخلل سيئر شتفم–
ةنيزخلل مسق شتفم–
ةنيزخلل يزكرم شتفم–
ةنيزخلل يسيئر شتفم–
راشتسم فرصتم–
يسيئر فرصتم–
 للحم فرصتم–
فرصتم–
فرصتم  دعاسم–
يسيئر نامجرت مجرتم–
صصختم نامجرت مجرتم–
نامجرت مجرتم–
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا سيئر–
يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم–
يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم–
يلآلا مالعإلا يف2 ىوتسم سدنهم دعاسم–
يلآلا مالعإلا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم–
تايئاصحإلا يف نيسدنهملا سيئر–
تايئاصحإلا يف يسيئر سدنهم–
تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم–
تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا سيئر–
يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
ةنايصلاو ربخملا يف نيسدنهملا سيئر–
ةنايصلاو ربخملا يف يسيئر سدنهم–
ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم–
ةنايصلاو ربخملا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم–
نييرامعملا نيسدنهملا سيئر–
 يسيئر يرامعم سدنهم–
يرامعم سدنهم–

روفغلا دبع
يوابرت

ةحلام
سوسع

 ةيمار

 ةعمج

دلاخ
يرويسم

ةيمس
يسيوم

 لامآ

 باطح

ةريصن
،يرمعم
ةدولوملا

لادشم

ةفيرش
 يفياص

ةلمرأ
 يفونش

 لامج

 راودق

نيمل  دـمـحم
 يميدخ

دمـحـم
تـبيزعت

يفطل
يحيرب
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نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم
بترلا /كالسألا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ةيناثلا ةنجللا
ةنيزخلا شتفم–

  ةنيزخلا بقارم–

 ةرادإلل يسيئر قحلم

ةرادإلا قحلم–

يسيئر ةرادإ نوع–

 يسيئر ةيريدم بتاك–

 ةيريدم بتاك–

 يسيئر يرادإ بساحم–

  يرادإ بساحم–

يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت–

يلآلا مالعإلا يف ينقت–

  نارمعلاو نكسلا يف ٍماس ينقت–

ةثلاثلا ةنجللا
ةنيزخلل ةنياعم نوع–

 ةرادإ نوع–

بتكم نوع–

بتاك–

تانايبلا ظفح نوع–

 يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعم–

  فنصلا جراخ ينهم لماع–

لوألا فنصلا نم ينهم لماع–

 يناثلا فنصلا نم ينهم لماع–

لوألا فنصلا نم ةرايس قئاس–

يناثلا فنصلا نم ةرايس قئاس–

 يسيئر بجاح–

 روفغلا دبع

يوابرت

 ةحلام

سوسع

 ةيمار

 ةعمج

 روفغلا دبع

يوابرت

 ةحلام

سوسع

 ةيمار

 ةعمج

 دلاخ

يرويسم

  ةيمس

يسيوم

 لامآ

 باطح

 دلاخ

يرويسم

  ةيمس

يسيوم

 لامآ

 باطح

 نيدلا رصن

  نامح

ديشر

 موـتيت

 دمحأ

  زيزعب نيع

اضر

يلازغ

قازرلا دبع

 ةريبش

 ديمح

يانب

لامج

يدياز

ةريمس
،ةنواضر
ةدولوملا

 يدشارب

 ةليمج

 نوسيم

 حتاف

ميلاغوأ

 اياروص

 دارقم

نيدلا ماسح

 يماوت

)عبات( لودجلا

هل عنام عوقو ةلاح يفو ةيلامـلاو لئاسولا ةرادإ ريدم ،يرويسم دلاخ ديسلا  ءاضعألا ةيواـستملا ةيرادإلا ناــجللا سأرـي
.يمّلسلا بيترتلا بسح ةفيظو ىلعأ يف ةيمدقأ رثكألا ةرادإلا لثمم هنع بوني

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


