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ةـّيميظنت ميسارم

 صاصتخالا رئاود ددحي ،22٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71 يف خرؤم ٥3٤-22 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................ةيرادإلا مكاحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملـل يميلقإلا

 كالمألا ليوـحـت نمضــتي،22٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71 يف خرؤم 63٤-22 مــقر يذـيـفـنت موسرم
 ةــئـيـهـت ناوـــيد لــح دـــعـب ،رــئازـجلا ةــيالوـــل ةــئـيـهـتـلاو رــيـمـعـتلا ةـــلاــكو ىلإ نيـلوـحـمــلا نيمدختسملاو تابجاولاو قوقحلاو
................................................................................................رئازجلا ةيالو ىلإ ،ياد نيسح - ةــماـحلا ةــقـطـنـم ةــلــكيـه ةداـــعإو

 يذــــيـفنتلا موــسرــمـلا مــمــتـي،22٠2 ةــنـس رــبــمـسـيد 11 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىدامج 71 يف خرؤم 73٤-22 مقر يذـيـفـنت موـسرم
  يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا 92٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤملا 392-8٠ مقر

..............................................................................................................................................................ينهملا ميلعتلا دهاعمل

ةـّيدرف ميسارم

 ةسائرب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21يف خّرؤم يسائر موسرم
 ................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

 ةسسؤملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج71يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ نويزفلتلل ةيمومعلا

 ةسائرب ةمهمب ةفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21يف خّرؤم يسائر موسرم
 ................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

 ةسسؤملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رــبـمسـيد 11 قــفاوـمــلا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج71يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................نويزفلتلل ةيمومعلا

 نيدـــهعمل نيرـــيدــم ماـــهــم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل نيينطو

 نوؤــشـــلا رــيدــم ماـهــم ءاــهــنإ نـمـضتي ،22٠2 ةــنـس رـبـمـسـيد 6 قــفاوـــمـلا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................ .ترايت ةيالو يف فاـــقوألاو ةـيـنـيدــلا

 نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمج21يـف ناــخّرؤـــم ناـــيذــيـفـنـت ناـــموـــسرم
....................................................................................................................تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

 ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................راشب ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

 نيينطو نيدهعمل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل

 ةينيدلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................ةلشنخ ةيالو يف فاقوألاو

 ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــمـج ٠1يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................2 ةنيطنسق

 ريدم يبئان نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
................................................................................................................................................................................نيتعماجب

.تاعماجب تايلك ءادمع نييــعـت نـمـضـتت ،22٠2 ةنــس رـبـمـسـيد ٤ قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
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 طاشنلل نيريدم نييعت نانمـضـتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمـج 21يف ناخّرؤـــم ناـــيذـــيـفـنت ناــموـــسرـــم
................................................................................................................................ تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا

 نكسلا ةرازوب نيشتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

 يناويدل نيماع نيريدم نييـعـت نـمـضـتي ،22٠2 ةـنـس رــبـمـسيد 6 قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

 ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

........لقنلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمفون 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا 11٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا 23٤1 ماع ناضمر 2
............................................................كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلاوأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

 ىوتسم ىلع طاشنلا ةسرامم ةصخر ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 8 يف خّرؤم رارق
................................................................................نيمأتلا ةداعإ يف بناجألا ةرسامسلل ةمّلسملا نيمأتلل ةيرئازجلا قوسلا

 قفاوملا 91٤1 ماع بجر 31 يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم رارق
 نيمأتلل ينطولا سلجملل ةعباتلا ”ةفيرعتلاومهيلعنّمؤملا حلاصم ةيامح“ ةنجل ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ربمفون 3
.................................................................................................................................................اهلمعو اهميظنتو اهتليكشتو

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا فينصت ددحي ،22٠2 ةنس تشغ ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 62 يف خرؤم كرتشم يرازورارق
............................................................................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

 تاكلتمملل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،22٠2 ةنس تشغ ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 62 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................ةيفاقثلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 بجر 8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 71 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
...بتاكم يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي يذلا 81٠2 ةنس سرام 62 قفاوملا 93٤1 ماع

 كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ناجللا نيوكت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 2 يف خرؤم رارق
................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم

 ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس ويلوي 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 2 يف خرؤم رارق
..................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب
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ةـّيميظنت ميسارم
 يف خرؤملا 233- ٤٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىـضتقمبو – 

 يذـــلا ٤٠٠2 ةنس رـــبوــتـكأ ٤2 قــفاوــمـلا ٥2٤1 ماـــع ناــضـمر ٠1

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

 صاـصـتخالا رـــئاود موــسرــملا اذــه ددـحي : ىلوألا ةّداملا

 ،ةيرادإلا مكاحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملل يميلقإلا

 يف خرؤملا 7٠-22 مقر نوناقلا نم ٠1 ةداملا ماكحأل اقــيــبـطت

 نمضتملاو 22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوـش ٤

.يئاضقلا ميسقتلا

 مــــكاحــمـلل يــمــيـلقإلا صاـصـتـخالا رـــئاود ددــحــت : 2 ةّداملا

.موسرملا اذهب لوألا قحلملل اقبط فانئتسالل ةيرادإلا

 )8٥( نيـسـمخو ٍناــمـثـب ةيرادإلا مكاحـملا ددع ددحي : ٣ ةّداملا

 اهصاصتخا رئاود ددحت ،ينطولا بارتلا لماك ربع ةمكحم

.موسرملا اذهب يناثلا قحلملل اقبط يميلقإلا

 صوصنملا ةديدجلا ةيرادإلا مكاحـملا بّصنت : ٤ ةّداملا

 طورشلا عيمج رفوت دنع ،ايجيردت موسرملا اذه يف اهيلع

.اهريسل ةيرورضلا

 اذه رودص لبق ةبّصنملا ةيرادإلا مكاحـملا صاصتخا دتمي

 ،ةدــيدــجلا ةــيرادإلا مــكاــحـملا صاصـتـخا ةرــئاد ىلإ ،موــسرــملا

 .ةريخألا هذه بيصنت ةياغ ىلإ

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت : ٥ ةّداملا

 ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذــــه رــشـــنـي : ٦ ةداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج 71 يـف رــئازــجـلاــب ررــح

.22٠2 ةنس ربمسيد 11

نامحرلا دبع نب نميأ

 ىلوألا ىدامج ٧١ يف خرؤم ٥٣٤-22 مقر يذيفنت موسرم
 ددـحـي ،2202 ةــنـس رـبـمـسـيد ١١ قـفاوــمـلا ٤٤٤١ ماــع
 ةـــيرادإلا مـــكاــحــــمــلـل يــمــيــلـقإلا صاـــصـتـخالا رـــئاود
.ةيرادإلا مكاحـملاو فانئتسالل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لّوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب – 

 1٤1و ٥-211 ناــتداــمـلا اــمـيـس ال ،روــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنــبو – 

،هنم )2 ةرقفلا(

 يف خّرؤــملا ٠1-22 مــــقر يوـضــعـلا نوـــناــقـــلا ىـضـتـقمـبو –

 قلعتملاو 22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9

،يئاضقلا ميظنتلاب

 رـــفـص 81 يـف خرؤــملا 9٠-8٠ مــقر نوـــناـــقــلا ىــضـتـقـمبو – 

 نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 لاوــش ٤ يـف خرؤــمـلا 7٠-22 مــقر نوـــناـــقــلا ىــضـتقـمـبو – 

 ميسقتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع

،يئاضقلا

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موـسرملا ىـضتقمبو – 

 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قـفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعـقلا يذ 91

،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرملا ىـضتقمبو – 

 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 6٥3-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضتقمبو  – 

 ددحي يذلا 8991 ةنس ربمفون ٤1 قفاوملا 91٤1 ماع بجر ٤2

 رفص ٤ يف خرؤملا 2٠-89 مقر نوناقلا ماكحأ قيبطت تايفيك

 مكاحـملاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع

،لدعملا ،ةيرادإلا
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لوألا قحلملا

فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملل يميلقإلا صاصتخالا رئاود

 ةيرادإلا ةمكحـملا
 فانئتسالل

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا ةيرادإلا مكاحـملا

رئازجلا

نارهو

ةنيطنسق  



ةلقرو

تسغنمات

 راشب

.ىلفدلا نيع – ةزابيت – سادرموب – ةليسملا – ةيدملا – ةفلجلا – وزو يزيت – ةريوبلا – ةديلبلا – رئازجلا

   – تليسمسيت – ضيبلا – ركسعم – مناغتسم – سابعلب يديس – ةديعس – ترايت – ناسملت – نارهو

.فلشلا – نازيلغ – تنشومت نيع

 – ةــــملاــق – ةــباـنــع – ةدــــكــيـكــس – فـيـطـس –لـــجـيـج – ةـــياــجـب – ةــنـتاــب – يــقاوـــبـلا مأ – ةــنـيـطـنـسـق

.ةلشنخ – ةسبت – ةليم – سارـــهأ قوـــــس – فراطلا – جيريرعوب جرب

.ةعينملا – ريغملا – تناج – ترقوت   –يزيليإ  – لالج دالوأ – ةركسب – يداولا – طاوغألا – ةيادرغ – ةلقرو

.مازق نإ – حلاص نإ – تسغنمات

.سابع يـنــب –راتخم يجاب جرب – نوميميت – ةماعنلا – فودنت – راردأ – راشب

يناثلا قحلملا

 ةيرادإلا مكاحـملل يميلقإلا صاصتخالا رئاود

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا ةيرادإلا ةمكحـملا

 راردأ



فلشلا





 طاوغألا



يقاوبلا مأ



 –تيباست –يميت دمحأ دالوأ –تيت –يلبقأ –ريمغز نإ –ىلاس –ناقر –تسامات –ليغونف–راردأ

. تيطنمات –نتقميت –عبسلا –فلوأ –ةتنك ةيواز –ةدوب

 –ةشاكع يديس –سراف دالوأ –ةحبص –ءاوح ينب –تيرقوات –ةنجات –ةيريانب –سنت –فلشلا

 –يلس يداو –ةجوبزلا –ساجنس –ةرهظلا –نيسوق يداو –ةفنارهلا –ةصعلت –ريداقوب

 –رداقلا دبع نب دالوأ –ةجاجم ضيبألا –جاجحلا –قدصم –رقبلا قوس –ةيــطــشـلا –ىسرملا –نسحلاوبأ

. ةريرب –عورذلا مأ –نارم نيع –ةياغزوب

 –يضام نيع –لمرلا يساح –ةعالدلا يساح –فولخم يديس –قرخملا –ناريحلا رصق –طاوغألا

 –يرشملا جاحلا –ةشيغلا –ةديرب –ءاضيب –يلع يديس نيع –دعس يديس ةتلق –قنخلا –تومجات

.ديزوب يديس –ةطيوحلا –يزم يداو –ةرم يداو –ةيفسعلا –ولفأ –ةنورجات –ةلايوات –قاقبس

 –شوباب نيع –ةلالبلا –سوقيس –ةيرماعلا –يقرشلا ريحب –ةليلم نيع –ءاضيبلا نيع –يقاوبلا مأ

 –ةنيريكف –سيدلا نيع –ةيزاجلا –يناغموتريشنه –ةشرك نيع –ةعلضلا –ةلمح دالوأ –شيرب

 –يحابصلا رصق –ءادهشلا رئب –يوزلا دالوأ –يدوعس ةرارغوب جوجفلا –قرزلا –نامعن قوس

.ةيلمرحلا –مساق دالوأ –نوتيزلا نيع –ةيحارلا –نوركف نيع –ةنايكسم –ينين يداو
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)عبات( يناثلا قحلملا

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا ةيرادإلا ةمكحـملا





ةنتاب







ةياجب







ةركسب



راشب





ةديلبلا







ةريوبلا





تسغنمات

 – نسيغونيإ – ةبقيق – سواقن – تلوزات –رذعملا – ةعنم – ةنايرس – ةناورم – ةفاعم – ةريـسـغ –ةنتاب

 –رساج نيع –وطاليت – لمـيك –سـيرأ – )كوكتملا( رداقلا دبع ليزأ – ماطيب – ةمرج – ريفاصعلا نويع

 – ةمزلب رصق – ناسمل – نيمناغيت – تابحرلا – نايفس – سيدسف – توقاي نيع –راغرغت – مالس دالوأ

 – ةرمش – ةنيزوب – تمغلات – ءاملا يداو – ةيناقحلا ةـلاـضــف ينب – بوــطــلا مـف – لومـشيإ – ةناقس

 – ةتوتلا نيع – توكت – رازجلا – ةكيرب – رقموب – فوع دالوأ – تابصقلا – تنالنسكات – ةبعشلا يداو

 – )رداونلا( رـيـش – نويـعلا سأر – داـقـمـيـت – لـضاف دالوأ – ةــقاـطــلا يداو – دــباعلا ةينـث – ةسوديح

.عابرل – تاليحلاوب – ةيموب – ورزال – يساحلا – رامع دالوأ – لاكودم – ءاضيبلا ةناز – ناميلس يس دالوأ

 – نينثالا قوس – تيرزميت – ةرقمات – ةطالش – ليغإ تريروات – نوعرف –روزيمأ – ةياجب

 – يلع ليغإ – ولامأ – مرغإ – ةرفيت – ةريدنك – نوعمس – يشيت – راذبنيت – )ديعسلا يديس( ةنسيسم

 – تلامزات – قودص – وبقأ – راكدأ – ليلج يـنب – ساقوأ – دايع يديس – ةنيقرد – ةجوت – نثاملا نيالفإ

 – ةليسك يـنب – ةشابرب – ةزمح ةلات – نابيت – تويركسات – الفوأ قوسلا – ينيمش – نيزر تيآ

 – ةطارـــخ – يالـفـل – ودافكأ – وبـلـم – رـصـقـلا –شيـع يدـيس – شــكـيـلـم ينـب – ةزمحوب – نقالزوأ

.ليلجوب – ريغ يداو – شوعم يـنب – ربربن يزيت – ةفيلخوب – ليعامسإ تيآ – تجيرمات – دياقلا عارذ

 – ضيفلا – شوحلا – شنوشم – طوـطـعز نيع – ةبقـع يديس – ةـمـتش – سناربلا – شاموأ – ةركـســب

 – يليلم – لالروأ – ةناشل – ءاول – ةعريزملا – ةرومج – ةياطولا – ةرطنقلا – ةقانلا نيع – يداولا ةبيرز

.نورقشوب – بجاحلا – سورغلا – ةمداخم – يجان يديس ةقنخ – ةقلوط – زوزع نب جرب – ةلاغوف

 – سياقوب – فينو يـنب – ةلدابعلا – لغوم – رمحألا – ةجيرم – جارف قرع – ةسدانق – راشب

.نيدموب يراوه عرشم – تيغات

 – شيعي دالوأ – لبش دالوأ – ةجرـملا ةلاسـت –قـيالـعلا يداو – نانــيـعوــب – يلــبـشـلا – ةدــيـلـبلا

 – ىسوم يديس – ةعموصلا – ليلخ نب – ناولم مامح – ةفشلا – نورفعلا – ةتوتلا رئب– ةعيرشلا

 – ةفرعوب – ومات ينب – رج يداو – ءاعبرألا – كيرافوب – ةمالس دالوأ – حاتفم – ناحوص – ةيازوم

.ةلواحسلا – ةربابج – ةنامرلا نيع – واورق – ةرقوب – دارم ينب

 – )تيزب( زيزعل تيآ – ةريد – فينح – ةيريداق – سيمخلا قوس – ةمورق – مانسألا – ةريوبلا

 – صيرخأ جرب – ةفرش – راموع – ةيمشاهلا – ةلعم – ةيرضخألا – رزيحلا – رودزم – ةوارور – توزغات

 – رجحلا نيع – )يرسيلا( ربربزلا – ةلابردوب – رصقلا لهأ – ةيزوبخلا – )ةرملا( ةيمكاحلا – ةبيجعلا

 – ماسب نيع – مركوب – لولشب – نادير – ةيمشدلا – جيراهصلا – كرتلا نيع – تيدقات – ولابغأ – ةيحابج

 – ءاقرزلا ةرجحلا – يولعلا نيع – دشار دالوأ – ةرومعم – نالزغلا روس – هـللا دشـم – ولابغ رئب

.يدربلا يداو – )نجاملا( ينارقملا – تريروات

. لقمأ نإ –قورزات –سلدإ –اسيلابأ –تسغنمات
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)عبات( يناثلا قحلملا

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا ةيرادإلا ةمكحـملا



ةسبت







ناسملت







ترايت







وزو يزيت







رئازجلا





ةفلجلا

 – ةرسولا فاصفص – تابجيوحلا – تانيوعلا – سيطنق حطس – ةعيرشلا –رتاعلا رئب –ةسبت
 – رقيروق – ةحلاملا ةلقعلا – بهذلا رئب – ةلقعلا – طسرم – فيوكلا – مدقم رئب – نيرقن – تامامحلا

 – نيدلا فاحلوب – جيرملا – ءاقرزلا نيع – ناجيلث – يلع مأ – ضيبألا ءاملا – ةزنولا – ةرضخوب – ةيراكب
.ناكرف – ةعرزملا – نجب

 – روقلا – ةلابج – يناوسلا – تاوزغلا – ةربص – لوحفلا – يشمرلا – تولات نيع – رتــسم يـنـب – ناسملت
 – ةـســعـلا باب – سونـس ينب – ةـتانز – فسوي نيع – ريــمع – نوـميـم دالوأ – ةزـــف نيع – يلوش يداو
 – ةلاحن نيع – ناركس نب – ليده ينب ينريت – خويش ةعبسلا – ليازعلا – نسوالف – نسارمغي راد
 – ءاثالثلا قوس – ةشيرعلا – حاتف نيع – ةقاوفلاةدريسم – ةيلحاوسلا – ةرارغوب مامح – ةينغم – ةيانحلا

 – ةموردن – يديهم نب ىسرم – ديعسوب يـنب – دهاجم يديس – سوسرو يـنب – ودبس – يللا دبع ديس
 دـــشار يـــنــب – وـــــلــحوــــب – حاـــير دالوأ – تـــــناـــيـت – نينــــــح – يــهـــــيوـــبـــلا – لدــــــهــــب يــنـب – يلالــيــــجلا يديس

 .ةريبكلا نيع – ليمص ينب – ةروصنم – ناوتش – ةبارغلا نيع – )سـيـمـخـلا قوس(

 – ةسيردم – يـتـخـب يدــيـس – بــهذــلا نيع – لالم يلع يدــيـس – فــيـقـشوـــب نيـع – ةسوردــم – تراـيـت
 – ديدحلا نيع – ىنغلا دبع يس – رقوسلا – ةيوحر – ينومهد –وكالم – ةندام – رداقلا دبع ريمألا ةلامز
 – ةلالشلا رصق – سمرك نيع – ةدنرف – ةنينسوت – رامع نب يلاليج – ةفوطرق – ةميعنلا – ةفصر ةليبج
 – )دارج دالوأ( نامحرلا دبع يديس – ترمخات – ةميحش – افصلا عرشم – يليل يداو – تمدقات – ةقياشر

.ةديت – ةجيافلا – نيغرس

 – ةدوكام – ترازميت – نجرأ – سارطشم – عماوص – ةحيرف – ليبقأ – مامحلا نيع – وزو يزيت
 – ننوحرفا – رزنمز ينب – يسيع ينب – تاقيرف – ةفش تيآ – حونوب – فينغ يزيت – نازيملا عارذ
 – نوـنــقاو – يرـــكز – دـــشار يزـــيـت – نـــثارإ تــياــــن ءاــعـبرألا – نروـــكـعا – وــــلاـــموأ ةــــلوـــلــيأ – ةـــقزازـــع
 – فسوي يبأ – يدهموب تيآ – ةــقـتاــعملا – دوـمـحـم تـــيآ – ىــيـحي تـــيآ – ةرــيـكـم – ةــيوازـــلا نيـع
 – نوميم ىسيع لبج – ترزقت – نوفزأ – ةيضاو – ةشاوقأ تيآ – نقزوب – نيتليلأ – ةلاود ينب
 – فيساو – ةدخ نب عارذ – يكيز ىنب – نافطاي – ورقأ – نيتمريت – ولاموأ تيآ – ءاغيفيإ – ينغوب
 ىسوم ىيحي تيآ – ةمــيــجوـــب – نـسـيــلـفـيإ – بـــيرـــغأ – ينــي يـنـب – ةــثالــثـن يزـيـت – عــلـقـم – رــجأ
 – ةنارزم – نارغق ينقأ – نراردوبأ – نامعن يديس – يليلخ تيآ – نينثالا قوس – )يراـصــق يداو(
.تردوت تيآ – فسوي يسأ – ودعوب تيآ – تيامدات – لاــحوسمأ

 – يريز نبا نيغولب – يداولا باب – دادزولب دمحـم – ةيندملا – دمحـما يديس – ىطسولا رئازجلا
 – يقارب – شارحلا – مداخ رئب – ةعيرزوب – راـيـبألا – ســـيار دارــم رـئـب – شــيرــق يداو – ةــبــصـقـلا

 – نونكع نبا – راوزلا باب – ءاضيبلا رادلا – حارج شاب – ةبقلا – ياد نيسح – ةبوروب – رامسلا يداو
 – ةرديح – ةيدارملا – ةنيطنسق رسج – وديمح سيار – ةينامورلا تامامحلا – ميهاربإ يلاد
 .سوتيلاكلا – سوسم ينب – ةيراغملا – نافيكلا جرب – ةيدمحـملا

 – نيريب – ةمطبلا ضيف – لاــحرلا دــس – دــبـعـم نيــع – حــبـحب يساـح – دــيدـــقــلا – رــبـجـم – ةــفــلـجـلا 
 – شعلا يساح – سيود – ةيسيردإلا – ةحيليلم – ديزياب يديس – ســيـمـخلا – راــكز – بدحألا ةريوب
 – ماظعلا مأ – ءادهشلا نيع – ةناملس – يـنـينرق – يراحصلا دــح – لاجـعل يديس – ةراطقلا – دعسم
 – راــهـنب – ةراـسو نيــع – لــبإلا نيـع – لودـــلد – نارــفـعز – بوــقــعــي يـنـب – فراــشــلا – خوــيـشـلا راد

.تيمظعات – ةكف نيع – ةرومع – لودف يساح



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤٨02  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربمسيد ٤١  8

)عبات( يناثلا قحلملا

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا

 – ةيليملا–ةنحشلا – ةفقشلا – رداقلا دبع ريمألا – ريهاطلا – ةيروصنم ةمايز – ةناوعلا – نقارإ – لجيج

 – ةلميج – فداهلب يواروب – ةلابغ – سواق – زيزعلا دبع يديس – رصنعلا – ةراطسلا – فورعم يديس

 – سيجاي ينب ةعيردوب – شوردخ ىيحي دالوأ – يفشون رانقلا – ركسع دالوأ فيسوب – ةدايز نب ىملس

.ةناجو – حبار دالوأ – رهطلا جرب – يـبيبح ينب ةعمجلا – ةنسكات – )ريمق( لوجع يداو يريخ

 – ةليبق عارذ – ىورلا نيع – بــلاـطوــب – دــمـحأ يس دالوأ – زـــيزـــع يــنـب – ةرــيـبـكـلا نـيـع – فــيـطــس

 – ةشماهدلا  –ةسابـع نيع – جارقل نيع – ةيواـعم – ةماحلا – نابت دالوأ – ةـنابـش يـنب – شرعلا رئب

 – ةعلب – ناودع دالوأ – ةفصرلا – ناليثرو ينب – ةليمج – ةملعلا – مالسوب – رجحلا نيع – لاجق – روباب

 ةنخسلا مامح – ةرخصلا رزاب – سادنعوب – جرـــب ءاــضـيـب – ناـمـلوأ نيـع – ةـــشوــمــع – تاــنرأ نيع

 – ياـب حلاص – راـــشـبـن يزــيـت – ةـيـسيروـلا – ليبرح – لوغلا جرس – ةدادح رئـب – قولزم – )لوجعلا مأ(

 – رباص دالوأ – يلحوم ينب – ةدوشات – ةدوف يـنب – ةعاقوب – نسافيإ ةلات – تازـنــق – لازأ نيع

 – نيسح يـنب – لاطبألا رصق – ةدازـــم لاوـــن تــيآ – روـــقرــق ماـــمـح – تــبـسـلا نيــع – بلاطوـــب لالــق

.ةلتلا – ةجلولا – ةياطلا – درابلا يداو – ءاقرزلا ةتلقلا – نالكوام – يزيت تيآ

 – رمع يديس – تانح – بوي – يبرعلا يالوم – دلاخ دالوأ – رجحلا نيع – تباث يود – ةديعس

 – نيسريت – ميهاربإ دالوأ – ةنوخسلا نيع – دمحأ يديس – ةرومعملا – ةنساسحلا – ركبوب يديس

.ناطلسلا نيع

 – رضخألا شوكب –راشرش نيع – دمحـم يدعس لدنج – ةبازع – قــئادــحلا – تـــيوز نيـع – ةدــكـيـكـس 

 – ةنوتيزـلا – روـهزـلا يداو – ةيـطع دالوأ – ةركركـلا – دـيز ينب – لـقلا – تبــسـلا – زوزع نب

 – نايزوب نيع – نابلو يـنب – شيشدلا زاجم – شيغزم يديس – ةبابح دالوأ – ةزادرز –شورحلا

 – ةلفلف – ناديولا نيب – بوطلا مأ – ةرشق نيع – سولامت – روعشلا وب حلاص – ريشب ينب – لامج ناضمر

.ىسرملا – ةمورك يدامح – نويام قنخ – طولبلا وب ةجلولا – ةطاطشوب – ريدغلا – عاونق – عئارشلا

 – سيفينخوب – وروازم – غالت – ميهاربا نب ىـفـطصـم – ميـهاربا يدـيس – ةلاست – سابعلب يديس

 – نسحل يديس – ينوملت – سانرمأ – روسيفات – موحرم – ينارقملا نيدلا ردب – يديسوب يلع يديس

 – ءاملا سأر – نيرم – ةـيباط – ةناهز يساح – ةبيصحلا – نسيلس يالوم – ةرـينت – ةردقم – ديرثلا نيع

 – ةريروات يداو – نادع نيع – فزـيفس – دربلا نيع – دلاخ يديس – ديسم – ةداق نيع – نيمدنت نيع

 – جربلا عبجوب – عبسلا يداو – ريازلا وحد يديس – بيعش يديس – راطمل – ةلاورز – ةياضلا

 – سيداب نب – تميلغت – نويفس يداو – يبرعلب – شودامح يديس – بوقعي يديس – ةرواث ةلاحس

 – ةيلش ةبيشع نب – شومد مجر – تومدوات – مامحلا رئب – ةليلب ناوتش – بوي نب يلع يديس

.وحد يساح

 –ةدرابلا نيعلا –يديارس –ءافرشلا –بنعلا يداو –ينوبلا –ةملعلا –راجحلا –لاحرب –ةبانع

.تاعيرتلا –رامع يديس –يبياطش

لجيج







فيطس





ةديعس





ةدكيكس







سابعلب يديس





ةبانع

 ةيرادإلا ةمكحـملا



٤٨  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 02
9م 2202 ةنس ربمسيد ٤١ 

)عبات( يناثلا قحلملا

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا ةيرادإلا ةمكحـملا

 –ةبقعلا سأر –لدنص نيع –اغارف يداو –ةكولمات –يتانزلا يداو –دومحم يطاعوب –ةيامشن –ةملاق
 –نيلزم ينب –ةرازخ –ءاضيب نب نيع –فولخم نيع –نادمحوب –حارج نب –ريخلب –ةراوهدلا

 –يبرعلا نيع –ليابنلا مامح –طاـبـص جرــب –جوــجـفـلا –غاـــبد ماـــمـح –عـــبـصوــب ةـعـلـق –ةـــناــشــحوــب
 –ءافصلا زاجم –ةنونع ةوالس –ةينكرلا –ةينياسحلا نيع –سيلوب ويليه –فوقشوب –رامع زاجم
 .يسيمخلا ةلابج –محشلا يداو –ةداقر نيع –دمحأ ةرهموب

 – بورخلا – دارم شوديد – فـسوــي دوــغـيز – )ةــيرــهـلا( سيداب نبإ – ناـــيزوـــب ةـــماــح – ةنـيـطــنـسـق
.دايز نبا – )ةمرك نيع( دوعسم ويرجوب – ةرامس نيع – نومحر دالوأ – ناديمح يـنب – ديبع نيع

 – ريبكلا بلقلا – قارد – ةيرمعلا – دياد دالوأ – ةيواسيعلا – فيسوب نيع – فرعم دالوأ – ةرزو – ةيدملا
 – رضخألا فاكلا – ةينادمحلا – ةديقسمت – ناـيز يديس – تايـمد – ميـهارــبإ دالوأ – ةنــغزـــم – شـيـعوــب

 – راغوب – ةطعب – توارــفـت – لالــه دالوأ – ليحارشوــب – ةـيــعـبرــلا – نــكسوــب – ةرواذــــعـلا ةلالـش
 – زيزع – دماد يديس – واكش نب – ليبرـح يداو – راهز يدـيس – ةرـشـعوــب دالوأ – نامعن يديس

 – لـــقيـنش – ةوارـغـم – ةيـنوـبـهشلا – باوــج – ةــيزــيزـــعـلا – يراــخـبلا رـصــق – ةــيرــيـبزــلا  –يــقاوـسـلا
 – ةيـقاوربلا – ناميلس يـنب – رئاود ثالث – بوجحـملا يـس – يرماوع – ليلجلا مأ –ريصقلا نيع

 – عيبرلا يديس – راـمـسـلا عارذ – ناــضوحلا – طالــباــت – لوزـــغوـــب – بوــهــــيم – ةـــحاــتــفــم – ناوــغس
.قناسلا – عماوج سمخ – ربجم – ةياردس – ةشانح – نوشيعوب – رتنع دالوأ – تانيوعلا – دباع نب رئب

 – روس – سلدات نيع – شمعم يساح – يـسيون نيع – ةيديتس – ةقانرف – ةداـيـص – مـناــغــتـسـم 
 – ةيرامكن – جاجح – ناضمر كلاملا دبع – يلع يديس – نيدلا ريـخ – راطعلب يديس – رـيخلا يداو

 – ةرـساـم – فـيرـشـلا يدــيس نيع –تارـيـس –طاريقوـب – ءارـضـخ – ةشاـعــشــع – رضخل يديس
 – فاصفص – تياقزت –رانيدوب نيع – نارغزم – هلـلا عم دالوأ – ملاغوب دالوأ – ةيلفاوسلا – ةروصنم
.نايسحلا – ةيرهاوطلا

 – لالش – فيصم – ةنابخ – ةفراطملا – تنومرات – جارد دالوأ – ةعــلـضلا مامح – ديـضاـــعـملا – ةلـيـسـملا 
 – لجحلا نيع – ىسيع يديس – ةبياعلب – ةلابق يدع دالوأ – ءارضخ نيع – موهرب – ةرقم – يضام دالوأ

 – رورس نب – ةسمات – رماع يديس – ميهاربا يديس دالوأ – ةداعسوب – ةغونو – سرجه يديس
 – حــياـسـلا يــطوــب – ةـنــهاــهد – فــيراــعـم – روــصـنـم دالوأ – لـــماــهـلا – دــماوــحــلا – ناـــمـيلـس دالوأ

 – ةـضـفـلا رـئـب – حوز نـب – )رــيـــعـشلا يداو( فايضوب دـمحم  –روزرزــلا – )ةقرارز( ريجلا دس يطوطخ
 – شيرلا نيع – ميلس – لدجم – حلملا نيع – عماوصلا – )ةيطع دالوأ (ةعنم– دمحـمأ ىديس – سراف نيع
 .دعسم لبج – ناتلو – ناملي يـنب

 – ديماحما – ةداق يديس – مشحلا – فينغيت – ةسوام – نيسح – يزيت – ةيــفيـنحوــب – ركــسـعم
 – جربلا – ديعسوب يديس – ةـضـقاـم – روـمـطملا – ةــحورــف – ســـيرــغ – حارــف نيــع – لاــطــبألا يداو
 – زاكع – قيس – سرف نيع – سراف نيع – فوع – ةيغاتلا يداو – رونملا – ةيولخ – ناينب – ناكف نيع
 – ةرارجس – يرمغلا – قيـقارـف – نـمؤملا دـبـع يدـيس – ةـيدـمــحــملا – ةـناــهز – ةدــعـقلا – ةـيــميالـــعـلا

 – شوريمع نيع سأر – ءافرشلا – موجرق – سورغ – طرقلا – ةينومأملا – ةنطقلا – يـنهوب – زودلا عطقم
.ةيلياحسلا – رابجلا دبع يديس – طومسن



ةملاق



ةنيطنسق





ةيدملا







 مناغتسم





ةليسملا







ركسعم





ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤٨02  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربمسيد ٤١  10

)عبات( يناثلا قحلملا

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا

 – دليوخ يديس – تاسيورلا – دوعسم يساح – ةسوقن – ءاضيبلا نيع – هـللا دبع نب يساح –ةلقرو

.ةمربلا

 – جاـجـحلا ىسرـم – ةوـيـطـب – وــيزرأ – ةـيـناـســلا – فـيـنوــب يــساــح – رـــيـجلا رـــئـب – لــــيدـــق – نارــهو

 – ريبكلا ىسرملا – سيتفوب – يمحشلا يديس – يوارفط – تاليلت يداو – رصنعلا – كرتلا نيع

 – ىقبي نب يديس – خوسفم يساح – ةحيرف نب – ةبـقـع نـب يساح – ةياربلا – ةمرـكــلا – رفصوب

 .ةيبلا نيع – ةمركلا نيع – سيليلتوب – نيغرسم

 – كارعلا نــيـع – خيشلا يديس ضيبألا – مالعوب – لوـسـغ – ةـنـيزــيرــب – نتيتس – ةــصاـقور – ضيبلا

 – قيقشلا – دونبلا – ةدكارك – ةلالش – نوغمسوب – رمحألا فاكلا – رثيخلا – بطقوب – ةوابرع

.روفيت يديس – ناميلس يديس – نيلومسوت – ةراهملا – رماع يديس

.سانيمأ نإ – بادبد – سيردإ رمع جرب – يزيليإ 

 – تورغات نيع –ريشايلا – دواد نب – ريـهملا – ةروصنملا – ةرومز جرب – يداولا سأر – جيريرعوب جرب

 – نـياملا – ةرـفاــعجلا –رـصنـلا ةـيـنث – ةــناـجـم – روـمـيـلب – ةــيداـــمحـلا – كراـبم يدــيـس – رـــيدـــغ جرــب

 – قرفت – ميهاربإ يديس دالوأ – روصقلا – تيعلقت – ليلخ – ةوانسح – نامحد دالوأ – مهاربا دالوأ

.ةزارح – ةطبارلا – ةساليغ – يلع دصق رئب – ةرست نيع – ترمست – رصنعلا – شعلا – ريتسكت – ةلقلا

 – تانيج – ةيرصانلا – دواد يديس – ةيلغب – ليانم جرب – ريفأ – ةبيورلا – واودوب – سادرموب 

 – تيرزمت – ةياط نيـع –ةـياــغرــلا –ةـــيـنثـلا –رــماــعـلا ةـبـعـش –نيـبلـجت –ىــفــطـصـم يس – يرومز – رسي

 – ةـقروــت – ىــسرـملا – يرحبلا جرـبـلا – ةرادـــق ةزـــقزوــب – شاــطــعبرألا – ىسوــم دالوأ – وـصروــق

 – جادـه دالوأ – يرحبلا واودوب – دــحألا قوس – نارـمـع ينب – لامـع – سلد – دوش نب – ىسيع دالوأ

. ةبورخلا – ةـنـشخلا سيـمـخ – يداـمـح –ةـطاــقــل – ةواره

 – خراوسلا – ةجلثوب – نويعلا – لسعلا نيع – ةلاقلا – سوقوب – ىديهم نب – راجحوب – فراطلا

 –روفصع – سابسبلا – راتخم ةطيابش –يناهش – ناعرذلا – ةيفاشلا –رويطلا ةريحب – ناحيرب

 .قوسلا لمر – حلاص ينب مامح – نوتيزلا يداو – ةمركلا نيع – ةنوتيزلا – رزيرز – )رامع ينب( طشلا

.لسعلا مأ – فودنت

 – يرتنعلا يديس – بعلم – مجرألا – بيعش ينب – ةيرهزألا – دحلا ةينث – ةماعنوب جرب – تليسمسيت

 – )ةقرغلا يداو( ةــيـفسويـلا – يرامـع – ماسب دالوأ –يـتـسـيـمخ –نويعلا –رداـقلا دبع ريمألا جرب

 – دياقوب – ناميلس يديس – تحالمات – دباع يديس – مــصاعــملا – ءاـــعـبرألا – تنـشوــتوــب يدـيس

 – ةروظانلا – ةرقوب – تيراز نيع – ةيدامحلا – ةيدهملا – ينسح يديس – ةليغم – تبسلا – نسحل ينب

 .نيعبس

ةلقرو



نارهو





ضيبلا



 يزيليإ



جيريرعوب جرب





سادرموب





فراطلا



فودنت



تليسمسيت

 ةيرادإلا ةمكحـملا



٤٨  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 02
11م 2202 ةنس ربمسيد ٤١ 

)عبات( يناثلا قحلملا

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا ةيرادإلا ةمكحـملا

 – ةلخنلا – ةشق ينب – ةضايبلا – نرقملا – يوافيرت – ةدنلعلا يداو – نوع يديس – حابر – يداولا 

 – ىسنو هيم – ةليبدلا – ةلقعلا – توزغاــت – ةـــيارـمـح – ةـبـيـقرــلا – نيـنــيوـــك – راــمــق – سامرو

.ءاملا راود – يبرعلا بلاط – ةفيلخ يساح – ميركلا دبع يناسح

 – ةجلولا – ةمامحوب – )سياف( تنايزوات – ةليوطلا نيع – ةماحلا – ياغب – سياق – ةسوتم – ةلشنخ

 – سوباي – ةراصمأ – لمحـملا – شاشر دالوأ – ةغيسنا – ةزمات – راباب – لالج – راشش – ةليمرلا

 .ةيلش – ناريخ

 – ةروات – ةيرورعزلا – شافيت – سيردإ دالوأ – ةحورشملا – ةشنانحلا – ةتاردس – سارهأ قوس

 – مياـــظــعـلا مأ – شوروادــــم – شوـحوـب رئـب – نمؤــم دالوأ – ةنـهارـملا – ةراـضـخـل – ةدادــحلا – ةعيردلا

 – تيربكلا يداو – ةسيمخ – ةبوقرلا – ناديولا لفاس – جرف يديس – ناليو – ناطلس نيع – ةنازلا نيع

.يباوزلا – تلاقرت

 – نسح اباب – لابغأ – ةملاعملا – ةدلارز – يتسيمخ – ةقيقروب – ةدواود – طاهرال – رصانم – ةزابيت

 – ةيراردلا – ةريودلا – تياروقات نيع – ةبيعشلا – روظانلا – ةياروق – رمع يديس – طوجح

 – ةقارشلا – نيعلا رمحأ – ليعامساوب – ةكوف – دارم – سومادلا – لاشرش – تياف دالوأ – ةينامحرلا

 – ةبطاطحلا – ةعيلقلا – دشار يديس – نوملسم – ساليغ يديس – روشاعلا – نوراهوب – يلاواطس

 .صنلا ةرجح – كليم ينب – نايمس يديس – ناينبلا نيع – ةيسيارخلا – ةيناديوسلا

 – ناـــقـس يداو – ةـــمــغالـــت – كوـــلــم نيــع – ةــيـناــمـثـعلا يداو – دــيـعـلا موــغــلـش – ةوـــيـجرـــف – ةـــلــيــم

 – تنڤربيت – فولخ دالوأ – يدشار دمحأ – ءاجنلا يداو – نمحرلا دبع ىيحي نب – تنانجات

 – حالصوب يجارد – ةدادــح ناداــــسـت – ناورـم يدــيـس – ةـڤوڤ مرارڤ – يــعاـــطـمل ةـــلاـــسـت – دشاورلا – متاحوب

 – ةفيلخ يديس – ةريشملا – نيتلا نيع – ةلامح – نانياب يعرت – سارأ ةريمع – ةزراز رانيم

.ةراقيشلا – ةشق ينب ىيحي – شيرح ءاضيبلا نيع – سابرب يضايعلا – ةياغزلا

 – دشاروب – ةرماعلا – ةديلج – بيرع – ةغير مامح – ةنايلم سيمخ – عفدموب – ةنايلم – ىلفدلا نيع

 – ةيناسحلا – نيدز – ةنيور – ةعمج يداو – خايشل نيع – ءافرشلا يداو – لدنج – ةيدابعلا – فاطعلا

 – رضخألا يديس – يكرتلا نيع – دلاخ ريمألا جرب – دايز نب قراط – ناطلسلا نيع – ةفيلخ دلو رئب

 – ةيحـطب – ةيرطاخملا – خيشلا دالوأ ةـــعمج – شوـــبرــب – ةينـيسـحلا – ناـيـنـبلا نيـع – لالـــع نب

 – باـتـعوب ينب – سابع دالوأ – صاعلاب – نيناكربت – نياملا – ىيحيوب نيع – ةغاقز ةتشات

.ةضفلا يداو – ةيميركلا – دشار ينب – نوشرح

 –ليلخ نب نيع– قزروب نينج – ةلسع – رارغم – ةفيسيفس – تويت – ءارفصلا نيع – ةيرشم– ةماعنلا

.ضويبلا –ريدصق –رمع نب نمكم

يداولا

ةلشنخ





سارهأ قوس

ةزابيت



ةليم

ىلفدلا نيع

ةماعنلا
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)عبات( يناثلا قحلملا

 اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا

 – لالغأ – شقرب يداو – راجزوب – رجحوب مامح – لحـيـكـلا نيــع – مــحـللا ةـــبـعش – تـنـشوــمت نيع

 – نيدموب يديس – حلاملا – ليللا بقع – ةدع نب يديس – فوتنش – ةروزمات – ءاعبرألا نيع – ةقرات

 – لـحيك دالوأ – ةنساـسـحلا – ةـلـغلا يساح – ةيرماـعـلا – ةبـلـطلا نيع – ةعــمـجوـب دالوأ – حابصلا يداو

  – رداقلا دبع ريمألا – )تيامدات( شايروأ يديس – ةبارغلا ةصاهلو – يفاصلا يديس – فاــص يـنـب

 .ديعاسملا

  – فطعلا – ةرارقلا – يليلتم – ةرونوب – نايرب – بسبس – ةوحض نب ةياض – ةنافلز – ةيادرغ 

.ةروصنملا

 – ةندامحلا – قرزــل يدـيـس – شـيـعـي دالوأ – ةداـــعس يدــيس – ةزـقزوب لـــسـعـلـب – ويهر يداو – نازــيــلغ

 – ةيويدج – نوقرد ينب – ةرومز – ىسوم يمع – باطخ يديس – ةنويدم – يلع نب دمحـمأ يديس

 – ةنوزاــم – نازرو – مالـسلا يداو – قراـط نيـــع – ةدوــــع نب دـمحـمأ يدـيـس – رمـطـملا – يرـمحلا – راطقلا

 – دحألا قوس – سيتنز يـنب – فالحألا – سادنم – ةكمرلا – ةعمجلا يداو  – للي – ةمحرلا نيع –ةعـلـقـلا

 .بوهيم يديس دالوأ – دباع يديس ةجرم – ةجلولا – دواد نب – ةلاكشلا دح – يساحلا – هلـلا دبع نب راد

 – نيورش – رودق رصق – كوــكرـنـيت – ةفراطملا – لودـلد – تورـقوأ – ديعـسلا دالوأ – نوــمـيـمـيـت 

 .ىسيع دالوأ – نيملاط

.نيوايميت  – راتخم ىجاب جرب 

 ةبيعـشـلا – )تاـــكرــح دالوأ( ساــبـسـبـلا – )يـساـســلا دالوأ( داـــعـيـمـلا سأر – دـــلاـــخ يدـــيـس – لالـــج دالوأ

 .نسودــلا – )ةـمـحر دالوأ(

 – يباصق  – ريضخ دالوأ – ةلبلبت – ءاطولا – فلخي يـنب – يدوميت – زازرك – ترتمات – سابع يـنب

  .يلقيإ

 .راغ نإ – ةيوازلا تراقف – حلاص نإ 

.نيتواز نيت – مازق نإ 

 – رقنملا– نيراقملا – رماع ةديلب – نيسامت – ةيدباعلا ةيوازلا – تسبـسـبيت – ةلزـــن – ترـــقوــت

 .ةيلاعلا – ةريجحلا – ناميلس يديس – رصان نب – تابيطلا

.ساوحلا جرب – تناج 

.ةرارم –ةلدنت –نارمع يديس –ةعماج –ليلخ يديس –ليطس –رويطلا مأ –ريغملا

.لحفلا يساح –ةراقلا يساح –ةعينملا

تنشومت نيع

ةيادرغ



نازيلغ

نوميميت



راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ



سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

ةعينملا

 ةيرادإلا ةمكحـملا
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 تابجاولاو قوقحلاو كالمألا ليوحت ىلع بترتي :2 ةّداملا
 عيرشتلل اـقـبط ،هدــعت يرـيدــقــتو يــعوــنو يــّمك درج دادعإ

 اــهؤاـضـعأ نيــعـي ةـصـتـخم ةـنـجل ،اـمـهـب لوـمـعـملا مـيـظـنـتلاو
.رئازجلا ةيالو يلاو نم رارــق بــجوــمب

.رئازجلا ةيالو يلاو نم رارق بجومب درجلا ىلع قفاويو

 نيلوحملا نيمدختسملا تابجاوو قوقح ىقبت :٣ ةّداملا
 ةقبطم تناك يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل ةعضاخ
 ةيمسرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات دنع مهيلع
.ليوحتلا ةيلمع نم ءاهتنالا خيرات ةياغ ىلإ

 ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذــــه رــشـــنـي : ٤ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج 71 يـف رــئازــجـلاــب ررــح
  .22٠2 ةنس ربمسيد 11

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٧١ يف خرؤم ٧٣٤-22 مقر يذيفنت موسرم
 مــمــتـي،2202 ةــنـس رــبــمـسـيد ١١ قــفاوــمـلا ٤٤٤١ ماـــع
 يــف خّرؤــمـــلا ٣٩2-٨0 مــقر يذــيـفـــنـتلا موــــــسرــــمـلا
 ٨002 ةنس ربمتبس 02 قفاوملا ٩2٤١ ماع ناضمر 02
 دهاعمل  يجذومنلا يساسألا نوــناــقــلا ددـحـي يذـــلا
.ينهملا ميلعتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــتداــــمــلا اـمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 مّرـحـم ٤2 يـف خّرؤـملا 12-٠9 مــقر نوـــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
 ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماع
،لّدعملا ،ةيمومعلا

 مرـحـم ٥1 يـف خرؤــملا 40-80 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتقـمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8002 ةنس رياني 32 قفاوملا 9241 ماع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

 9241 ماع رفص 61 يف خرؤملا 70-80 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو 8002 ةنس رياربف 32 قفاوملا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يساـــئرـلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ىلوألا ىدامج ٧١ يف خرؤم ٦٣٤-22 مقر يذيفنت موسرم
 نمضتي،2202 ةنس ربمسيد ١١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نيمدختسملاو تابجاولاو قوقحلاو كالمألا ليوـحـت
 ةــيالوـــل ةــئـيـهـتـلاو رــيـمـعـتلا ةـــلاــكو ىلإ نيـلوـحـمــلا
 ةــلــكيـه ةداـــعإو ةــئـيـهـت ناوـــيد لــح دـــعـب ،رــئازـجلا

.رئازجلا ةيالو ىلإ ،ياد نيسح - ةــماـحلا ةــقـطـنـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 1٤1و ٥-211 ناـــتداـــمـــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمـبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

 ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضـتـقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يــساــئرــلا موــسرـــملا ىــضـتـقـمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 72٤-21 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا 21٠2 ةنس ربمسيد 61 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص 2

 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

 يف خرؤملا 38-81 مقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىــضــتـقـمبو –
 81٠2 ةنس سرام ٥ قفاوملا 93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71
 - ةماحلا ةقطنم ةلكيه ةداعإو ةئيهت ناويد لح نمضتملاو
 قوــــقحلاو كالــــمألا لــــيوحتو رــــئازجلا ةــــنــــيدــــم يف ياد نيسح
 ةيالول ةئيهتلاو ريمعتلا ةلاكول نيمدختسملاو تابجاولاو
،رئازجلا

: يتأي ام مسري

 تابجاولاو قوقحلاو كالمألا ليوحت متي :ىلوألا ةّداملا
 ةيالول ةئيهتلاو ريمعتلا ةلاكو ىلإ نيلوحملا نيمدختسملاو
 يف خرؤملا 38-81 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا بــجوــمب رـــئازجلا

 81٠2 ةنس سراــم ٥ قــفاوــملا 93٤1 ماــع ةــيـناـثــلا ىداــمـج 71
 اهرييست ىلوتت يتلا رئازجلا ةيالو ىلإ ،هالعأ روكذملاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحملا طامنألل اقبط



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤٨02  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربمسيد ٤١  14

 نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا هيجوتلا سلجم سأري : 8 ةّداملا''

 يــتآلا ءاــضـعألا نــم نوــكـتيو ،هــلـثمــم وأ  نيــيـنـهـملا مــيــلـعـتلاو

: مهركذ

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

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

 ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذــــه رــشـــنـي : 2 ةداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج 71 يـف رــئازــجـلاــب ررــح

.22٠2 ةنس ربمسيد 11

نامحرلا دبع نب نميأ

 يف خرؤملا 392-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا 92٤1 ماع ناضمر ٠2
  ،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خرؤملا 212-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 7102 ةنس ويلوي 02 قفاوملا 8341 ماع لاوش 62
 ،ينهملا ميلعتلا راوطأل ةجوتملا تاداهشلا ثادحإ تايفيك

: يتأي ام مسري

 يذيفنتلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأ ممتت : ىلوألا ةّداملا
 قـــفاوـــمـــلا 92٤1 ماــــع ناــــضــمر ٠2 يـف خرؤـــمـلا 392-80 مــقر
 يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس ربمتبس ٠2

: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،ينهملا ميلعتلا دهاعمل

ةـّيدرف ميسارم
 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧١يف خّرؤم يسائر موسرم

 نييعت نمضتي ،2202 ةنس رــبـمسـيد ١١ قــفاوـمــلا
.نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا

––––––––––––

 ىلوألا ىداـمــج71يـف خّرؤــم يــساـــئر موــسرــم بــجوـمــب
 ريذن دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
.نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملل اماع اريدم ،سباقوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـمـج2١يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرـم
  ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا

 صصخـتملا نـيوـكـتـلـل نييـنـطو نـيدـهـعمل نـيرـيدـم
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

––––––––––––

 ىلوألا ىدامج21يف خّرؤـم يذــيـفـنـت موــسرـــم بجوـمــب
 نـيدـــّـيـسـلا ماـــهـم ىــهـنت ،22٠2 ةــنس رــبـمـسـيد 6 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع
 نييـنطوــلا نيدـــهـعـملل نــيرــيدــم اــمـهـتـفـصـب ،اـــمـهاــمـسا يـتآلا
 نوؤــشلا ةرادإــب ةصاـخلا كالــسألل صـصـخـــــــتـملا نــيوــكـتـــــــلـــــــل
 ةـفـيـظوــب اــمـهـــنم لـــك فـيـلـكــتل ،نيـيتآلا فاــقوألاو ةيـنـيدــلا
: ىرخأ

،ةليم ةيالو يف ةمغالتب ،نيبورع هـللا دبعوب –

.نازيلغب ،بارحم ديشر –

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـمـج2١يف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم
 ماـهـم ءاـهـنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا

 .ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد ةريدم
––––––––––––

 ىلوألا ىداـمـج21يـف خّرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم بـــجوــمـب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ،ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،منار ةلف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـمـج٧١يف خّرؤــم يــساـــئر موــسرــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ١١ قفاوملا
.نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا

––––––––––––
 ىلوألا ىداــمـج71يـف خّرؤــم يـساــئر موـــسرــم بـــجوــمــب

 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ةيمومعلا ةسسؤـمـلل اـماــع ارــيدـــم هـــتفصب ،لـــكاــنوــل ناــبـعـش

.نويزفلتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب
––––––––––––

 ىلوألا ىداـمـج21يـف خّرؤـــم يــساــئر موـــسرـــم بـــجومـب
 ةلف ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ةفّلكم ،منار



٤٨  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 02
15م 2202 ةنس ربمسيد ٤١ 

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـيـيـعـت نـمـضـتـي ،2202 ةـنـس رـبـمـسـيد ٦ قــفاوــمــلا

 صصختملا نـيوــكتـلل نييـنطو نـيدــهـعـمل نــيرــيدــم
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

––––––––––––
 ىلوألا ىداــمـج21يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بـــجوـمـب

 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 صصختملا نيوكتلل نيينطولا نيدهعملل نيريدم ،امهامسا
: نييتآلا فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

،ةليم ةيالو يف ةمغالتب ،بارحم ديشر –

.نازيلغب ،نيبورع هـللا دبعوب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا
.ةلشنخ ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

––––––––––––
 ىلوألا ىدامج21يف خّرؤــم يذــيـفـنــت موـــسرـــم بـــجوــمـب

 قيفوت دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
.ةلشنخ ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم ،فيصول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج0١يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا
.2 ةنيطنسق ةعماجل ماعلا

––––––––––––
 ىلوألا ىدامج٠1يف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بــجوـمـب

 رهزأ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع
.2 ةنيطنسق ةعماجل اماع انيمأ ،يبيطش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىداـمـج0١يف ناـــخّرؤـــم ناـــيذـيـفـنت ناــموـــسرــم
 نانمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماــع
.نيتعماجب ريدم يبئان نييعت

––––––––––––
 ىلوألا ىداـمـج٠1يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرـــم بـــجوـمـب

 نيدلا زع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بــئاــن ،هــفاــش
 يراوه ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب

–––––––––––––––––––––
 ىلوألا ىدامج٠1يف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بــجوـمـب

 دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يفاك ناوضر
 نـيوـكـتـلا اذـكو يمـلـعـلا ثحـبـلاو يعــماجلا لــيــهأتــلاو ثلاــثــلا
.ةلقرو ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاــهــنإ نـمـضتي ،2202 ةــنـس رـبـمـسـيد ٦ قــفاوـــمـلا

 ةيالو يف فاـــقوألاو ةـيـنـيدــلا نوؤــشـــلا رــيدــم ماـهــم
 .ترايت

––––––––––––

 ىلوألا ىدامج21يف خّرؤــم يذــيـفـنـت موـــسرـــم بـــجوــمـب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم هتفصب ،فيصول قيفوت

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ترايت ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىداــمج2١يـف ناــخّرؤـــم ناـــيذــيـفـنـت ناـــموـــسرــم
 نانمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ

.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

 ىلوألا ىدامج21يف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرـــم بـــجوــمــب
 نيّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 يــعاـمتـجالا طاــشـنـلل نــيرــيدــم اــمـهـتـفصـب ،اــمــهاـــمـسا يــتآلا

 ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف نماضتلاو
: ىرخأ

،ةلقرو ةيالو يف ،صاقب فيطللا دبع –

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يخاس دمحأ –

––––––––––––––––––––

 ىلوألا ىداـمـج21يف خّرؤــم يذــيـفنـت موـــسرــم بـــجوــمـب
 دـــّيسـلا ماــهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،وسيع حبار

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لجيج ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا
 يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

 .راشب ةيالو يف

––––––––––––

 ىلوألا ىداــمـج21يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـــسرــم بـــجوــمــب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،دياع نيمأ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راشب ةيالو يف يراقعلا
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،يرخس نايفس –

،ةلايف نب لداع –

.ةيمسق يحتف –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييـعـت نـمـضـتي ،2202 ةـنـس رــبـمـسيد ٦ قـفاوـمـلا

.يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم
––––––––––––

 ىلوألا ىداــمـج21يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــــجوــمـب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع
: يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم ،امهامسا

،دياع نيمأ –

.نايدجوب نيدلا رون –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج0١يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب نيريدم
––––––––––––

 ىلوألا ىداــمـج٠1يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــــجوــمـب
 تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماـع
 ةراـجـتلا ةرازوــب نــيرــيدــم باوــن ،مــهؤاــمـسأ ةــيتآلا دــّيـسـلاو
: تارداصلا ةيقرتو

 ةيمسرلا قرطلاو تاءارجإلل ريدم ةبئان ،نونكز ةبيهو –
،ليلاحتلل

،فاشكتسالاو تاساردلل ريدم ةبئان ،طاريق ةليضف –

 فرغ عم تاقالعلاو طيشنتلل ريدم ةبئان ،بيود ةدنيل –
،ةعانصلاو ةراجتلا

.ةيتامولعملا ةمظنألا ريوطتل ريدم بئان ،مليس عيبرلا –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىداـمــج0١يـف ناـــخّرؤــم ناـــيذـيـفـنت ناـــموـــسرـــم
 نانمضتي ،2202 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.لقنلا ةرازوب نييعتلا

––––––––––––
 ىلوألا ىداــمـج٠1يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــــجوــمـب

 ّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماـع
: لقنلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

،ةماعلا ةرادإلل اريدم ،يناضمر مالعوب –

.ةبساحملاو ةينازيملل ريدم ةبئان ،دلاخ نب ةيدان –

––––––––––––––––––––
 ىلوألا ىداــمـج٠1يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــــجوــمـب

 ةنيمأ ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوـملا ٤٤٤1 ماـع
 نم ةياقولاو نييرحبلا نمألاو ةمالسلل ريدم ةبئان ،نادو نب
.لقنلا ةرازوب ثولتلا

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج0١يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 نييــعـت نـمـضـتت ،2202 ةنــس رـبـمـسـيد ٤ قــفاوــمـلا

.تاعماجب تايلك ءادمع
––––––––––––

 ىلوألا ىداــمـج٠1يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــــجوــمـب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماـع
: مناغتسم ةعماجب نيتيلكل نيديمع ،امهامسا

،ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك ،رازغ ناوضر قفوم –

.ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،خنينف رداقلا دبع –

––––––––––––––––––––
 ىلوألا ىداــمـج٠1يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــــجوــمـب

 لالب دّيسلا نـّيــعي ،22٠2 ةنس رـبـمـسـيد ٤ قـفاوملا ٤٤٤1 ماـع
 تامولعملل ةثيدحلا تايجولونكتلا ةيلكل اديمع ،يبارع نب
.ةلقرو ةعماجب لاصتالاو

––––––––––––––––––––
 ىلوألا ىداـمــج٠1يف خّرؤـم يذـيـفـنـت موــسرـــم بـــجوـــمب

 دــــّـيـسـلا نـّيـعـي ،22٠2 ةـنـس رـبـمـســـيد ٤ قــفاوـملا ٤٤٤1 ماـــع
 ةـعـماـجـب اـيـجوـلوـنـكـتـلاو موـلــعـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع ،يوـن راـمـع
.جيريرعوب جرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىداــمـج2١يـف ناــخّرؤـــم ناـــيذـــيـفـنت ناــموـــسرـــم
 نانمـضـتي ،2202 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييعت
.تايالولا ضعب

––––––––––––
 ىلوألا ىداــمـج21يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــــجوــمـب

 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع
 نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،ةلقرو ةيالو يف ،يخاس دمحأ –

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،صاقب فيطللا دبع –

––––––––––––––––––––
 ىلوألا ىداـمج21يـف خّرؤــم يذيــــفـنــت موــسرــم بـــجوـمب

 حبار دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
.فيطس ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم ،وسيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج0١يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــييـعـت نـمـضـتي ،2202 ةـنـس رـبـمـسـيد ٤ قـفاوـمـلا

.ةنيدملاو نارـمـعلاو نـكسـلا ةرازوــب نيـشـتـفـم
––––––––––––

 ىلوألا ىداــمـج٠1يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــــجوــمـب
 ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماـع
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيشتفم ،مهؤامسأ



٤٨  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 02
17م 2202 ةنس ربمسيد ٤١ 

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 يرازولا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس ربمفون ٨ قفاوملا
 قــفاوــمــلا 2٣٤١ ماع ناضمر 2 يف خّرؤملا كرتشملا
 بـــصاــنــم دادــــعـــت ددـحـــي يذـــلا ١١02 ةــنــس تــشــــغ 2
 ناوـــعألاـب صاـخـلا دـــقـعلا ةدــمو اــهفـيـنـصتو لـــغشـلا
 تامدخلا وأ ةنايصلاوأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 يف خّرؤملا 8٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرـــملا ىـــضـتـقـمب –
 يذــلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 مــهـقوــقـحو نيدـــقاـــعـتـملا ناوـــعألا فيـظوــت تاــيـفــيك دّدـحـي
 ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
  ،لّدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذـكو مـهرـيـيـــســـتب
،هنم 8 ةداملا اميس ال

 يف خّرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضـتقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقـمـبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 ناـضـمر 2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 بصانم دادعت دّدحي يذلا 11٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا 23٤1 ماع
 يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

 ةيريدملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن
،لّدعملا ،كرامجلل ةماعلا

 : يتأيام نارّرقي
 يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا

 تشغ 2 قفاوملا 23٤1 ماع ناضمر 2 يف خّرؤملا كرتشملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 11٠2 ةنس

 موـسرـملا نــم 8 ةداـملا ماــكـحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا“
 قـفاوـملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خّرؤملا 8٠3–7٠ مقر يسائرلا

 رارقلا اذه دّدحي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92
 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
: يتآلا لودجلا يف نّيبم وه امك ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

فنصلا
 مقرلا

يلالدتسالا

 دّدحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ةدملا دّدحم دقع
)2(

دادعتلا
)١( + )2(

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

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

 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع يــناــثـلا عــيـبر 31 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
  .22٠2 ةنس ربمفون 8

 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةصخرلا ىلع قفاوي : 2 ةداـملا
 يتآلا نيمأتلا ةداعإ يف بناجألا ةرسامسلل ةمّلسملا ،هالعأ
: مهركذ

،“nodnoL – regallaG“ ،“ندنل – رجالاـج“ –1

 يبد – دتميل )ANEM( سيفرس تنمجانم شرام“–2
”ecivreS tnemeganaM hsraM،“)ةدـحـتملا ةــيــبرــعــلا تاراــمإلا(
,”)EAU( ïabuD  - detimiL )ANEM(

 – )CDBB( غنيتلسنوك تنمبولفد سنزيب جاركورب“–3
”gnitlusnoC tnempoleveD ssenisuB egarekorB -“اسنرف
”ecnarF )CDBB(,

 – ةدودـــحمــلا )يا هيا ما يأ( لاــــنوـــيــشاـــنرـــتـنأ ياــــك” –٤
،”)ةدحــتملا ةـــيـــبرــــعــلا تاراـــــمإلا( يــــبد

,”)EAU(  ïabuD  – detimiL AEMA lanoitanretni yaK“

،”اسنرف –)C.A.F( تنتلوسنوك سناروسأ سنارف”–٥

”ecnarF –)C.A.F( stnatlusnoC ecnarussA ecnarF”,

،”سنوت – )SRA( تامدخلاو نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا”–6

,”eisinuT – )SRA( snoituloS ecnarussaéR ecnarussA“

 ،” eisinuT – eisinuT AELO”,”سنوت –يزينوت ايلوأ”–7

 تارامإلا( يبد – دتميل زركورب نيمأتلا ةداعإل زدليش” –8
”detimiL srekorB ecnarusnieR SDLIEHS –،”)ةدحتملا ةيبرعلا
”)EAU( ïabuD.

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشنـي : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمفون 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 8 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوــمـلا ٤٤٤١ ماـــع يــناــثــلا عــيـــبر 2١ يـف خّرؤــم رارـــــق
 خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،2202 ةنس ربمفون ٧

 ٨٩٩١ ةـنس رـبــمـفوــن ٣ قفاوملا ٩١٤١ ماع بجر ٣١ يف
نّمؤملا حلاصم ةيامح“ ةنـجل ءاــشـنإ نـمـضـتملاو
 نيمأتلل ينطولا سلجملل ةعباتلا ”ةفيرعتلاومهيلع
.اهلمعو اهميظنتو اهتليكشتو

––––––––––––

،ةـيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مـــقر يـــساـــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيلاملا ريزو





يلاسك لامج ميهاربا

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمفون ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٨ يف خّرؤم رارق
 ةسرامم ةصخر ىلع ةقفاوملا نمضتي ،2202 ةنس

 نيمأتـلل ةـيرــئازـجـلا قوـسـلا ىوـتـسـم ىلــع طاـــشـنلا
.نيمأتلا ةداعإ يف بناجألا ةرسامسلل ةمّلسملا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 ٥1٤1 ماع نابعش 32 يف خّرؤملا 7٠-٥9 مقر رمألا ىضتقمب –
 لّدعملا ،تانيمأتلاب قلعتملاو ٥991 ةنس رياني ٥2 قفاوملا

 ،هنم ٠12و 9٠2و ٤ رركم ٤٠2 داوملا اميس ال ،مّمتملاو

 ٥3٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤملا 8٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 31٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا
،هنم ٥٤ ةداملا اميس ال ،٤1٠2 ةنسل

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 311-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقمـبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ 9 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 3
،تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجل ماهم حضوي

 تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجلل 1 مقر ةحئاللا ىلع ءانبو –
،22٠2 ةنس ربوتكأ 22 خيراتب ةعمتجملا

: يتأي ام رّرقي

 رمألا نم ٤رركم ٤٠2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداـملا
 رياني ٥2 قفاوملا ٥1٤1 ماع نابعش 32 يف خّرؤملا 7٠–٥9 مقر

 ىلع ةقفاوملا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ٥991 ةنس
 ةـــيرــئازـجلا قوـسـلا ىوتــسم ىلــع طاـشـنـلا ةـسراــمم ةـصـخر
 تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجل فرط نم ةمّلسملاو نيمأتلل
 يف ةكراشملل كلذو ،نيمأتلا ةداعإ يف بناجألا ةرسامسلل
 ةداعإ وأ /و نيمأتلا تاكرشل نيمأتلا ةداعإ تالزانت وأ دوقع
 ةدمتعملا ةيبنجألا نيمأتلا تاكرش عورفو ةدمتعملا نيمأتلا

.رئازجلاب
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 يف خّرؤملا 933–٥9 مقر يذيـفنـتلا موـسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 ٥991 ةنس ربوتكأ ٠3 قــفاوــملا 61٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمــج 6
 هنيوكتو ،نيمأتلل ينطولا سلجملا تايحالص نمضتملاو
،هنم ٠1 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو

 قفاوملا 91٤1 ماع بجر 31 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 حلاصم ةيامح“ ةنجل ءاشنإ نمضتملاو8991ةنس ربمفون 3
 نيمأتلل ينطولا سلجملل ةعباتلا ”ةفيرعتلاو مهيلع ّنمؤملا

،اهلمعو اهميظنتو اهتليكشتو

: يتأي ام رّرقي

 ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ربمفون 3 قفاوملا 91٤1 ماع بجر 31 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ

.هالعأ روكذملاو 8991 ةنس

 91٤1 ماع بجر 31 يف خّرؤملا رارقلا ناونع لّدعي : 2 ةداملا
 ةيامح“ ةنجل ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ربمفون 3 قفاوملا

 ينطولا سلجملل ةعباتلا ”ةفيرعتلاو مهيلع نّمؤملا حلاصم
: يتأي امك ،اهلمعو اهميظنتو اهتليكشتو نيمأتلل

 ربـمـفوـن 3 قــفاوملا 91٤1 ماــع بـــجر 31 يـف خّرؤــم رارـق”
 ”تايئاصحإلاو تامولعملا ةنجل” ءاشنإ نمضتي ،8991 ةنس

 اهميظـنـتو اـهـتـلـيـكشتو نيمأتـلـل ينـطوـلا سلـجـمـلـل ةـعـباـتـلا
.”اهلمعو

 خّرؤملا رارقلا نم 2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت : ٣ ةداملا
 روكذملاو 8991 ةنس ربمفون 3 قفاوملا 91٤1 ماع بجر 31 يف

: يتأي امك ،هالعأ

: لوح ءارآلا ءادبإب ،صوصخلا ىلع ةنّجللا ّفلكت : 2 ةداملا ”

 ةينطولا قوسلاب ةصاخلا تامولعملاب قلعتي عورشم يأ –
،ةمزاللا تايئاصحإلا ةجلاعمو تانايبلا ميظنتو نيمأتلل

 عمـج ليـهـستو قـيـسـنت فدـــهـب قوـسـلا تاــموــلــعـم ماــظــن –
،اهلقنو تامولعملا

 حمست يتلا ةديفملا تاءاصحإلل يجيتارتسالا رايتخالا –
،ةلصلا تاذ ريياعملا نع الضف ،رطاخملا مييقتو ةفرعمب

،اهباستحا ريياعمو رطاخملا ةريعستب قلعتي عورشم يأ –

 يبتتكمو مهل ّنمؤملا حلاصم ةيامحب ةصاخلا تاءارجإلا –
،دوقعلا

،ةيفارشتسا ةيؤر عضو ىلإ فدهي عورشم يأ –

.“اهصاصتخا ناديمب ةقالع هل فلم لك –

 بجر 31 يف خّرؤملا رارقلا نم 3 ةداملا ماكحأ ىغلت : ٤ ةداملا
 ءاشنإ نمضتملاو8991ةنس ربمفون 3 قفاوملا 91٤1 ماع

 ةـعـباـتـلا ”ةـفـيرـعـتـلاو مـهـيـلــع نــمؤملا حــلاصم ةــياــمــح“ ةــنجل
.اهلمعو اهميظنتو اهتليكشتو نيمأتلل ينطولا سلجملل

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشنـي : ٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قــفاومـلا ٤٤٤1 ماــــع يــناـثــلا عـيـبر 21 يـف رــئازــجـلاــب رّرــح
 .22٠2 ةنس ربمفون 7

يلاسك لامج ميهاربا


نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماـــع مرـحــم ٦2 يـف خرؤــم كرــتـشـم يرازورارـــق
 زكرملا فينصت ددحي ،2202 ةنس تشغ ٤2 قفاوملا
 قاحتلالا طورشو راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يـف خرؤملا 7٠3-7٠ مــقر يـساـئرــلا موــسرـملا ىضــتقـمـب –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماـــع ناضــمر 71
 بـصاـنـملا يلـغاـشـل ةيــلالدـتسالا ةداــيزـلا حـنـم تاــيـفـيـك ددـحـي
 اـميس ال ،لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا
،هنم 31 ةداملا

 يف خرؤملا ٥72-12 مــقر يـساــئرـلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفـنـتـلا موــسرـملا ىــضـتـقــمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 97-٥٠ مــقر يذيــفـنتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا 62٤1 ماع مرحم 71

،ةفاقثلا ريزو تايحالص
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 يف خرؤملا 19٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٥٠٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا 62٤1 ماع ةدعقلا يذ ٠2
،راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو

 يف خرؤملا ٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةـــنس وـــياــــم 3 قــــــفاوملا 92٤1 ماــع يناــثـــلا عـــيـــبر 72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

 يف خرؤملا 131-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ويام 3 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا 383-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 62 قــــــفاوملا 92٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 82
 نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةفاقثلاب ةصاخلا كالسألل

 يف خرؤملا 693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ 82
 تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

 يف خرؤملا 3٤٤-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا 33٤1 ماع رفص لوأ
 كالــسأل نيـمـتنملا نيـفـظومــلاــب صاـخــلا يساـسألا نوــناــقــلا

،ثحبلا معد يمدختسم

 يف خرؤملا 77-31 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىضــتـقمـبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماــع لوألا عيـبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

 يـف خرؤــمـلا كرــتـشـمـــلا يرازوــــلا رارـــقـــــلا ىضـتـقمـبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ليربأ ٤1 قفاوملا 23٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 طورشو راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا فينصت ددحي
،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

 نابعش 8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلا نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع
،راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا

: يتأي ام نوررقي

 موـسرــملا نــم 31 ةداـمـلا ماــكـحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 82٤1 ماـــع ناــضــمر 71 يـف خرؤــمـلا 7٠3-7٠ مــقر يـساـــئرــلا
 اذه فدــهي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
 مـلـع يف ثحبلل ينطولا زكرملا فينصت ديدحت ىلإ رارقلا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو راثآلا

 راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا فنصُي : 2 ةداملا
.1 مسقلا ،"أ" فنصلا يف

 ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت : ٣ ةداملا
 قاحتلالا طورشو راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملل
: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب

فينصتلا 
 بصانملا

 ىوتسملامسقلافنصلاايلعلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
 ةقيرط

نييعتلا

موسرم





 نم رارق
ريزولا











 نم رارق
ريزولا
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٠٤7













٠٤7





–



 تبثي ،لقألا ىلع ،"ب" مسق ،ثحب ذاتسأ -
 ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث
،فظوم

 ،لقألا ىلع ،"ب" مسق رضاحم ذاتسأ -
 ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي
.فظوم ةفصب



 ،لقألا ىلـع ،ثــحـبلل يســيـئر فرــصتـم -
 تاونس )٥( سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

 يناثلا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم -
 رشع تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ
 هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٠1(
.ةفصلا

ريدم



 ريدملا
دعاسملا











ماعلا نيمألا











 زكرملا
 ينطولا
 يف ثحبلل

راثآلا ملع

أ





أ













أ





1





1













1





م





م













م







 ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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فينصتلا 
 بصانملا

 ىوتسملامسقلافنصلاايلعلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
 ةقيرط

نييعتلا

 نم رارق
ريزولا







 نم رارق
ريزولا

 نم رارق
ريزولا













 ررقم
 نم
 ريدم

زكرملا

2٥٤





2٥٤

2٥٤




2٥٤

،مسرم ،لقألا ىلع ،"ب" مسق ،ثحب ذاتسأ -

 ،لقألا ىلع ،"ب" مسق ،رضاحم ذاتسأ -
.مسرم



 نيتنس تبثي ،لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم -
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

 نيتنس تبثي ،لقألا ىلع ،ثحب سدنهم -
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

 فلكم وأ ثحبلا معدل يسيئر سدنهم -
 ،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب يسيئر
 نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا ىلع
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

 ةسدنهلا قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم -
 يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب فلكم وأ

 ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا ىوتسملا نم
 نـــم تاوـــنس )7( عـبس تبـثــي ،ةــلداــعــم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

 نيتنس تبثي ،لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم -
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

 نيتنس تبثي ،لقألا ىلع ،ثحب سدنهم -
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

 ،لقألا ىلع ،ثحبلا معدل يسيئر سدنهم -
 نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

 قـحـلــم وأ ثـحـبلا مــعدــل ةـــلود سدـنـهـم -
 عبس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ  ةسدنهلا
 هذـهـب ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )7(
.ةفصلا



 لــقألا ىلــع ،ثــحـبـلل يـسـيئر فرـصـتم -
 نـم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

 يناثلا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم -
 عبس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ
 هذـهـب ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )7(
.ةفصلا

 مسق ريدم
ثحبلا







 سيئر
ينقت مسق

 ريدم
 ةطحملا

ةيبيرجتلا













 سيئر
 ةحلصم
 ةيرادإ
زكرملل









 زكرملا
 ينطولا
 يف ثحبلل

راثآلا ملع

)عبات(

أ





أ

أ





أ

1






1

1

1

1-م





1-م

1-م





1-م

 ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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فينصتلا 
 بصانملا

 ىوتسملامسقلافنصلاايلعلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
 ةقيرط

نييعتلا

 ررقم
 ريدم نم
زكرملا

 نم ررقم
 ريدم

زكرملا





 ررقم
 ريدم نم
زكرملا













 ررقم
 ريدم نم
زكرملا

972



















972









972







972

 ثالث تبثي لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم -
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(

 ثالث تبثي ،لقألا ىلع ،ثحب سدنهم -
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(

 فلكم وأ ثحبلا معدل يسيئر سدنهم -
 يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب يسيئر
 ،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم وأ
 تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

 ةسدنهلا قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم -
 يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب فلكم وأ

 فرصتم وأ ،لوألا وأ يناثلا ىوتسملا نم
 ،لوألا وأ يناثلا ىوتسملا نم ثحبلا
 تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

 ثالث تبثي ،لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم -
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(


 ثالث تبثي ،لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم -
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(

 ثالث تبثي ،لقألا ىلع ،ثحب سدنهم -
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(

 ،لقألا ىلع ،ثحبلا معدل يسيئر سدنهم -
 تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

 ةسدنهلا قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم -
 تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم



 ،لـــقألا ىلـع ،ثحــبـلل يســيـئر فرـصـتم -
 تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

 يناثلا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم -
 )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

 سيئر
 ةحلصم
 مسقلل
ينقتلا





 لوؤسم
 ةقرف

ثحبلا





 سيئر
 ةحلصم
 ةطحملل

ةيبيرجتلا











 سيئر
 بتكم
 نمألا
يلخادلا



























 زكرملا
 ينطولا
 يف ثحبلل

راثآلا ملع

)عبات(

أ











أ

أ







أ

1









1

1

1













2-م
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،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يساق تيان ايديل ةّديسلا –

 فــّلـكـملا رــيزوــلا ةــلـثمم ،تاشونـفـتوـب ةـلـيـهـس ةدــّيسلا –
،ةحايسلاب

 نوؤشلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،وــلوــلوــفاــب رمــع دّيسلا –
،فاقوألاو ةينيدلا

،نيدهاجملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،تباث ةميلس ةّديسلا –

 ثوحبلل ينطولا زكرملا ريدم ،يشاح ناميلس دّيسلا –
،خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق ام روصع يف

 ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم ،يلافروأ ةليلد ةّديسلا –
،ةليمجلا نونفلل

 ينطولا يمومعلا فحتملا ريدم ،يرتنع نيدلا زع ّديسلا –
.ةميدقلا راثآلل

 ويام ٠3 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٤1 يف خّرؤملا رارقلا ىغلي
 ةينطولا ةنّجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا 81٠2 ةنس

.ةيفاقثلا تاكلتمملل

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماـــع مرـــحــــم ٧١ يف خرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
 يرازولا رارقلا لدعي ،2202 ةنس تشغ ٥١ قفاوملا
 قفاوملا ٩٣٤١ ماع بجر ٨ يف خرؤــملا كرتــشـمــلا
 ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي يذلا ٨١02 ةنس سرام ٦2
.بتاكم يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

 يف خرؤملا ٥72-12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يساـئرـلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مـقر يذيــفـنتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 بصانم نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي : ٤ ةداملا
.ةينعملا لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ايلع

 خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٥ ةداملا
 11٠2 ةنس ليربأ ٤1 قفاوملا 23٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1 يف

 راثآلا مـلـع يف ثحبلل ينطولا زكرملا فينصت ددحي يذلا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تشغ ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 62 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

يجولوم ةيروص

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو



نايز نب يقابلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو 

لامشوب مساقلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشغ ٤2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٦2 يف خّرؤم رارق
 ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،2202 ةنس

.ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشغ ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 62 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،22٠2 ةنس

 موسرملا نم ٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيفاقثلا تاكلتمملل
 قفاوملا 22٤1 ماع مّرحم 92 يف خّرؤملا ٤٠1–1٠ مقر يذيفنتلا

 ةــيـنطوــلا ةــنـّجلـلا لـيـكـشــت نــمـضـتـملاو 1٠٠2 ةــنـس لــيرـبأ 32
 ،اهـلمعو اهميظنتو ةـيـفاــقــثلا تاـكــلـتـمـملل ةـيـئالوــلا ةنجّللاو
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا

 ،ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يلاشرش ةليبن ةّديسلا –
،ةسيئر

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يفسوي ةيدان ةدّيسلا –

،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يتاكم لامك دّيسلا –

 تاعامجلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يوارمح ةدنيل ةّديسلا –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 نــكـسـلاــب فــّلــكـملا رـيزوــلا ةــلـثـمم ،حـشـيق لاــما ةدــّيسـلا –
،نارمعلاو
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 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا ٥٠-61 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر 92

،ممتملاو لدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 6٠-61 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـــضتـقــمبو –
 نمضتملاو 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر 92
 ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ممتملاو لدعملا

 بجر 8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارــقـلا ىـضـتـقـمبو –
 ميظنت ددحي يذلا 81٠2 ةنس سرام 62 قفاوملا 93٤1 ماع
 يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

،ممتملاو لدعملا ،بتاكم

: يتأي ام نوررقي

 ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 93٤1 ماع بجر 8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا

 ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي يذلا 81٠2 ةنس سرام 62
.بتاكم يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

 يرازولا رارقلا نم رركم 3 ةداملا ماكحأ ىغلت : 2 ةداملا
 سرام 62 قفاوملا 93٤1 ماع بجر 8 يف خرؤملا كرتشملا

.هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس

 ةـــعاـنـصـلاو ةـــحاــيـسـلا ةرازو" ةراــبـع لدـبــتـسـت : ٣ ةداملا
 يرازوـلا رارــقـلا ماــكـحأ لــك يـف "يلــئاـعــلا لــمــعـلاو ةــيدـيلـــقـتـلا
 سراــم 62 قفاوملا 93٤1 ماع بجر 8 يف خرؤملا كرـتـشـملا

 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو" ةرابعب ،هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس
."ةيديلقتلاو

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

 تـشغ ٥1 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع مرحــم 71 يـف رــئازــجلاــب رّرح
.22٠2 ةنس

 وـيـلوــي ١٣ قــفاوــمـلا ٤٤٤١ ماـــع مّرــحـم 2 يف خرؤــم رارــق
 ءاضعألا ةيواستملا ناجللا نيوكت نمضتي ،2202 ةنس

 ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

––––––––––––

،ةيديلقتلاو ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠991 ةنس سرام 72 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذـيـفنـتلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو – 
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم 11
 كالــسألل نيمـتـنـملا نيـفـظوـملاــب صاــخلا يساـسألا نوــناــقـلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 يف خرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذـيـفـنتلا موـسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم 11
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باجحلاو

 يف خرؤملا 991-8٠ مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ويلوي 6 قفاوملا 92٤1 ماع بجر 3
 كلسلا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ةيديلقتلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرادإلاب صاخلا

 يف خرؤملا 232-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ويلوي 22 قفاوملا 92٤1 ماع بجر 91
 كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ميلقإلا ةئيهتو ةئيبلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

 يف خرؤملا 2٠3-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةــنس رــبــمــتــبس ٤2 قــــــفاوملا 92٤1 ماــــــــــع ناضمر ٤2
 نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةحايسلا يشتفم كلسل

 يف خرؤملا ٠٠2-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠1٠2 ةنس تشغ ٠3 قفاوملا 13٤1 ماع ناضمر ٠2
 كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
 مالــعإلا تاـيـجوــلوـنكتو دــيرــبـلاــب ةــفــلكـملا ةرادإلاب ةصاخلا

،لاصتالاو

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

ةحايسلا ريزو
ةيديلقتلا ةعانصلاو 

يدامح نيساي
لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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 يف خرؤملا ٥٠-61 مقر يذيفنتلا موسرــملاىضــتـقـمبو –

 ددحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر 92

،ممتملاو لدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 6٠-61 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضتـقـمبو –

 نمضتملاو 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر 92

 ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا 991-٠2 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤
 ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

: يتأي ام ررقي

 ةــيواــسـتـم ةيرادإ ناـجـل )7( عــبس نّوكت : ىلوألا ةداملا
 ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخم ءاضعألا
: هاندأ لودجلل اقبط ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ىلوألا ةنجللا

: كالسأ

،نيفرصتملا –

،ةمجارتلا نيمجرتملا –

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا –

،ءاصحإلا يف نيسدنهملا –

.يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا –



2 ةنجللا

: بترلا

،ةرادإلل يسيئر قحلم –

،يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت –

،يسيئر يرادإ بساحم –

،يسيئر ةيريدم بتاك –

.ةرادإ قحلم –

٣ ةنجللا

: بترلا

،يلآلا مالعإلا يف ينقت –

،ةيريدم بتاك –

،يرادإ بساحم –

،يسيئر ةرادإ نوع –

،ةرادإ نوع –

.يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعم –
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 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم

مقرلا

١
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٣
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٤ ةنجللا

: بترلا

،بتاك –

،بتكم نوع –

،يلآلا مالعإلا يف ينقت نوع –

.تانايبلا ظفح نوع –



٥ ةنجللا

: كالسأ

،نيينهملا لامعلا –

،تارايسلا يقئاس –

.باّجحلا –



٦ ةنجللا

: كالسأ

،ميلقإلا ةئيهت يسدنهم –

،نييرامعملا نيسدنهملا –

 تالصاوملا يف نيصصختملا نيينقتلا نيدعاسملا –
.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا



٧ ةنجللا

: كالسأ

،ةحايسلا يف نيشتفملا –

.ةيديلقتلا ةعانصلا يف نيشتفملا –
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 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا ّلثممنيفظوملا ولثمم
مقرلا

٤











٥











٦










٧

بترلاو كالسألا

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

.22٠2 ةنس ويلوي 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 2 يف رئازجلاب رّرح

يدامح نيساي



٤٨  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 02
27م 2202 ةنس ربمسيد ٤١ 

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحي ،2202 ةنس ويلوي ١٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 2 يف خرؤم رارق
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا

––––––––––––

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحت ،22٠2 ةنس ويلوي 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 2 يف خرؤم رارق بجومب
: هاندأ لودجلل اقبط ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا

ىلوألا ةنجللا

: كالسأ

،نيفرصتملا –

،ةمجارتلا نيمجرتملا –

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا –

،ءاصحإلا يف نيسدنهملا –

.يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا –



2 ةنجللا

: بترلا

،ةرادإلل يسيئر قحلم –

،يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت –

،يسيئر يرادإ بساحم –

،يسيئر ةيريدم بتاك –

.ةرادإ قحلم –



٣ ةنجللا

: بترلا

،يلآلا مالعإلا يف ينقت –

،ةيريدم بتاك –

،يرادإ بساحم –

،يسيئر ةرادإ نوع –

،ةرادإ نوع –

.يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعم –

 نيدلا دعس -

ىفطصم


ينامثع -

ةميسن


 لابرش -

نيساي



رايز -

ميهاربإ


طوشك -

ةبيهو


 راكسيب -
ةموطف



شومح -

قيدص


 فلخي نب -

ةزياف


 فيرشلا يحي -

قيفوت

رديخ -

ةميعن


 روصنم -

ةحيتف


يازوم -

يلع



ينامحد -

ةليبن


 يدوعسم -

دـمحم


يسيرخ -

ةيدان



جوبز -

لامج


 يمالس -

ريخلا مأ


شودح -

ةيرت

 شولش -

يلاليج


 شوخرت -

سيرد


 شنينف -

ءارضخ



 شولش -

يلاليج


يابلا -

دـمحم


 يزوجلا نب -
اضر



 شولش -

يلاليج


طاريق -

ةميرك


نتام -

ةميعن

 ةشيعوب -

دـمحم


 يمساق -

ةميرك


 شليعب -

قيفر



 ةطاطوب -

داؤف


نيزلا -

دمحأ


 يمخز -

ةعيبر



 شيشارل -

ىفطصم


 ياب رصان -
ةميعن



 نايزوأ -

ةزيزع

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم
مقرلا

١















2













٣

بترلاو كالسألا



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤٨02  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربمسيد ٤١  28

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

٤ ةنجللا

: بترلا

،بتاك –

،بتكم نوع –

،يلآلا مالعإلا يف ينقت نوع –

.تانايبلا ظفح نوع –



٥ ةنجللا

: كالسأ

،نيينهملا لامعلا –

،تارايسلا وقئاس –

.باّجحلا –



٦ ةنجللا

: كالسأ

،ميلقإلا ةئيهت سدنهم –

،نييرامعملا نيسدنهملا –

 يف نيصصختملا نيينقتلا نيدعاسملا –

.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا



٧ ةنجللا

: كالسأ

،ةحايسلا يف نيشتفملا –

ةيديلقتلا ةعانصلا يف نيشتفملا –

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم

مقرلا

٤











٥













٦









٧

بترلاو كالسألا

.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةسائر ،لئاسولاو ةماعلا ةرادإلا ريدم ىلوتي



طوطزب -

ةيدان

يسيلف -

ةزياف



شادخ -

دمحأ

يخلش -

ةجوخ







رداب -

دمحأ

بانوب -

دـمحم



باجح -

دمحأ

 يدحاول -

نيمساي



نادم -

مالحأ

يديبع -

ةبه



شيورد -

ةديرف

ةلواط نب -

ةكيلم





يميهارب -

لامأ

مالعوب -

ضاير



يشلالح -

ةديفم

ىودف يفاش -

ناقوط



شولش -

يلاليج

عماوج -

دـمحم



شولش -

يلاليج

 يقوش -

ميسندـمحم





شولش -

يلاليج

 يخيش -

ميركدـمحم



شولش -

يلاليج

 ةشوشوب -

ةليبن



لاوحز -

ةيفاو

يوادب -

دـمحم



ياب -

ةديمح

 ظوفحم -

ةكيلم





بيطب -

ةميرك

تاكس -

ةعمجوب





يجابصق -

ةيكز

موخمخ -

ىفطصم


