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ةّيميظنتميسارم
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ةّيميظنت ميسارم
2٤٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤم٤٧2-02 مقر يذيفنتموسرم

ممــــــــتـيو لّدــــــــــعـي ،0202 ةــــــــــنس رــــــــــبمتبس٩2قـــــــــــفاوـــــملا
نابعش٧يفخرؤـملا٩٥٤-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

ددـحي يذـلا٦٩٩١ ةــنس رـبمسيد٨١ قــــفاوـملا٧١٤١  ماع
.ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١ و٤-٩٩ ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تاـــــــبوقعلا نوـــــناق نـــــــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــــنس وـــــــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٥2 يف خّرؤمـلا٣2-2٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
ءاـــــغلإ نـــــمضتملاو2٧٩١ ةــــــنس وـــــينوي٧ قــــــفاوملا2٩٣١ ماـــــع
٧8٣١ ماع نابعش٣١ يف خرؤملا٦٥2-٧٦ مقر رمألا ضيوعتو
2٧-٠٧ مـقر رـمألاو ،لّدـعـملا ،٧٦٩١ ةــــنس رــــبمفون٦١ قـــــفاوملا
٠٧٩١ ةنس ربمفون2 قفاوملا٠٩٣١ ماع ناضمر٣ يف خّرؤملا

مـيظنتلاو تاـينواعتلل ماــعلا يــساسألا نوناقلاب نيــقلعتملاو
،ةحالفلا يف تاينواعتلا ءاشنإل قباسلا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤــملا8٥-٥٧ مــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
نوناقلا نـــمضتملاو٥٧٩١ ةـــــنس رـــــبمتبس٦2 قـــــفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤــملا٩٥-٥٧ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
نوــناقلا نــــمضتملاو٥٧٩١ ةــــنس رــــبمتبس٦2 قــــفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ناضمر٦2 يف خّرؤـــملا١١-٠٩ مقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قـــــلعتملاو٠٩٩١ ةــــنس لـــيربأ١2 قــــفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةــنس رـــبمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا

ناـبعش لّوأ يف خّرؤـــملا٦١-8٠ مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
هـــيجوتلا نــمضتملاو8٠٠2 ةنس تــشغ٣ قـــفاوملا٩2٤١ ماـــع
،يحالفلا

ماــع بــجر٦١ يف خّرؤــملا١٠-٠١ مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٣٤١
،لّدعملا ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

يف خّرؤــملا٠٧٣-٩١ مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لّوأ يف خّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧ يف خّرؤـمـلا٣٦-٦٩ مـقر يذـيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
فّرعي يذلا٦٩٩١ ةنس رياني٧2 قفاوملا٦١٤١ ماع ناضمر
حالفلا ةـفصب فارــتعالا طورــش ددــحيو ةــيحالفلا تاــطاشنلا

،هتايفيكو

٧ يف خّرؤمـلا٤٦-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا٦٩٩١ ةـــنس رـــياني٧2 قـــفاوملا٦١٤١ ماــــع ناــــضمر
،ةكرتشملا ةيحالفلا نهملا ميظنت راطإ

٧ يف خّرؤمـلا٩٥٤-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس ربمسيد8١ قفاوملا٧١٤١ ماع نابعش

،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا

: يتأي ام مسري

ماـــــــكحأ ضــــــــعب ممــــــــــتيو موــــــسرــــملا اذـــــــه لدـــــــــعي: ىلوألا ةّداملا
٧١٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤــمـلا٩٥٤-٦٩ مــــقر يذــــــيفنتلا موسرملا
يــتلا دــــــــــــعاوــــــقلا ددــــــــحي يذـــــــــــلا٦٩٩١ ةـــــــنس رـــــــبمسيد8١ قــــــــــفاوــــملا

.ةيحالفلا تاينواعتلا ىلـــع قـــبطت

٠١و٩و8و٧و٦و٥ داوـــملا ماـــكحأ ممــــتتو لدـــــعت:2 ةّداملا
2٦و٠٦و١٥و١٤و٧٣و٦٣و٥٣و٣٣و١٣و٠٣و٧2و٥١و١١و
نم8٠١و١٠١و8٩و١٩و٧8و٤8و٧٧و٩٦و٦٦و٥٦و
ماـــع ناــــبعش٧ يف خّرؤــــمـلا٩٥٤-٦٩ مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا

يتلا دعاوقلا ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس ربمسيد8١ قفاوملا٧١٤١
: يتأي امك ررحتو ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت

ريزولا ةطلس تــحت ةيحالفلا تاينواــعتلا عــضوت :٥ ةداملا”
.ةحالفلاب فلكملا

: يتأي ام ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

،اهب صاخلا ميظنتلا حارتقا –

،اهتاطاشنو اهروطت ةبقارمو ةعباتم –

.”اهتاكلتمم درج ةعباتم –
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،عرفلا جاتنإ بيضوتو ليوحت –

.عرفلا جاتنإ ريدصتو قيوست –

صوصنملا عورــفلا تاـــينواعتلا نـــم لــــكشلا اذــــه لــــمشيو
.”هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع

تاطاشنلا ةددـــعتم ةـــيحالفلا ةــــينواعتلا لــــثمت:١١ ةداملا”
فادــــــهأ ةدـــــع قـــــيقحتل ىــــــــعست يــــتلا ةــــــينواعتلا نـــــم الــــــكش
.”اهيطرخنم ةطشنأ ددعتب ةطبترم

يأ لــــــبق ،نيــــــسسؤـملا ءاـــــــضعألا ىلـــــع بــــــجي :٥١ ةداملا”
،ةيحالف ةينواعت ءاشنإ يف مهتبغر نع اوربعي نأ ،سيسأت
.”دامتعالا عوضومب ةصتخملا ةطلسلا ىدل ،يطخ بلطب

ةــــينواعت يــــقفترم ددـــــع ىدـــــــعتي نأ نـــــكمي ال:٧2 ةداملا”
يف نيسمخ دودح يفو ،نيطرخنملا ددع )١/2( فصن ةيحالف
.”اهلامعأ مقر نم )%٠٥( ةئاملا

ذــخأ دـــعب ،ةـــحالفلاب فــــلكملا رــــيزولا دـــــمتعي :٠٣ ةداملا”
٦٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا دامتعالل ةينطولا ةنجللا يأر
اهترئاد ىدعتت يتلا اهتاداحتا وأ ةيحالفلا تاينواعتلا ،هاندأ
.”ةيالولا دودح ةيميلقإلا

ءاـــنب ،ةــيالولل ةيحالفلا حـــلاصملا رـيدم دـــمتعي:١٣ ةداملا”
يأر ذــخأ دـــعبو ةـــحالفلاب فـــلكملا رــــيزولا نـــم ضـــيوفت ىلـــع

،هاندأ٦٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئالولا دامتعالا ةنجل
اــــــهترئاد ىدـــــعتت يــــــتلا اـــــهتاداحتا وأ ةـــــيحالفلا تاـــــينواـــعتلا
.”ةيالولا دودح ةيميلقإلا

ىلإ داـمتعالا ضـــفر وأ داـــمتعالا تارارــــق غـــــلبت:٣٣ ةداملا”
ارـــــــــهش ىدـــــــــــعتي ال لـــــــجأ يف ةــــيحالــــفلا ةــــينواـــــــعتلا ســــــيئر
رـــــيزولا صاــــصتخا نــــم رارــــقلا اذه نوكي اـمدنع )١( ادــــحاو
)٥١( رــشع ةـــــسمخ ىدــــــــعتي ال لــــــجأ يفو ةـــــحالــــفلاب فــــــــلكملا

حـــــلاصملا رــــيدم صاـــصتخا نم رارـــــقلا نوـــكي اـــمدنع اــــــموي
.دامتعالا بلط فلم عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ةيالولل ةيحالفلا

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

حلاصملا رــيدم هــــغلبي يذـــــلا داــــمتعالا ضــــفر:٥٣ ةداملا”
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىدل نعطلل لباق ةيالولل ةيحالفلا

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

ىوتسم ىلع داــمتعالل ةــــينطو ةـــنجل أــــشنت:٦٣ ةداملا”
لك ىوـــتسم ىلـــع داـــمتعا ناـــجلو ،ةـــحالفلاب ةـــفلكملا ةرازوــــلا

.ةيحالفلا تاينواعتلا دامتعا تابلط ةساردب فلكت ،ةيالو

يلثممو ةرادإلا يلثمم نم ةفصانم دامتعالا ناجل لكشتت
.”ةنهملا

اـــــــهرـــيسو داــــــمتعالا ناــــــــجل ةـــــليكشت ددـــــحت:٧٣ ةداملا”
دامتعالا ررقم جذومن اذكو دامتعالا حنم تاــيفيكو طورــــشو
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

.”يئاقلتلا دامتعالا ءارجإ رارقلا سفن ددحيو

،ةيحالفلا تاـينواعتلل ةــــيميلقإلا ةرـــئادلا ددـــــحت:٦ ةداملا”
تارـــــمثتسم اـــــهيف دـــــجوت يـــــتلا ةــــــقطنملاب ،اــــــهئاشنإ دـــــنع
ةــــبيرقلا يــــحاوضلا ،ءاــــضتقالا دــــنعو ،نيـــــسسؤملا اـــــهئاضعأ

.”اهنم

اـــــساسأ ةـــــــيحالفلا تاـــــينواــــــعتلا فدـــــــــه ددــــــحي:٧ ةداملا”
.اهيطرخنمل ةينهملا تاجايتحالاب

: صوصخلا ىلع اهنكمي ،ةفصلا هذهبو

عمجو جاتنإب ةقلعتملا تايلمعلا لك ليهست وأ زاجنإ –
تاجوتنملا ريدصتو قيوستو نيزختو بيضوتو ليوحتو
.اهيطرخنمل ةيحالفلا

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

)٣( ةثالث ةيحالفلا تاينواعتلل نوكت نأ نكمي:8 ةداملا”
: لاكشأ

،ةصصختملا تامدخلل ةيحالفلا ةينواعتلا –

،عرفلا بسح ةيحالفلا ةينواعتلا –

.”تاطاشنلا ةددعتم ةيحالفلا ةينواعتلا –

ةصصختملا تامدخلل ةيحالفلا ةينواعتلا فدهت:٩ ةداملا”
.ةددحم تامدخ ميدقت ىلإ

صوــصخلا ىلــــع ةـــيحالفلا ةـــينواعتلا هذــــه مـــتهت نأ نــــكمي
: يتأي اـمب

،جاتنإلا لماوعب نيومتلا –

صوصنملا عورفلا نم عرفب ةقلعتم نهم ةدع وأ ةنهم –
،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع

،هايملا فرصو يقسلا –

زجاوحلا( ءاملا دروم ةئبعت تآشنم لالــغتساو رـــييست –
ةــــيعامجلا تاـــطيحملا اــــهيف اــــمب )ةــــيعامجلا راــــبآلاو ةــــيئاملا
،يقسلا تالاجمو ةريغصلا

،ةئيهتلا لاغشأ –

،يعانطصالا حيقلتلا –

،ةننكملا –

.”داشرإلاو حئاصنلاو تاساردلا –

لك عرفلا بـــــسح ةــيحالفلا ةـــينواـــــعتلا سراـــمت:٠١ ةداملا”
: يتآلاك يهو ،عورفلا نم اعرف مهت يتلا تاطاشنلا

،عرفلا جوتنم جاتنإلا –

،عرفلا جاتنا عمج –

،عرفلاب ةصاخلا جاتنإلا لماوعب نيومتلاو جاتنإلا –

،عرفلل ةيرورضلا تازيهجتلاو تالخدملا داريتسا –
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نوناقلا يف صصــحلل ةـــيمسالا ةـــميقلا ددـــــحت :١٤ ةداملا”
.”ةيحالفلا تاينواعتلل يساسألا

لبق )ىتح رييغت نودب( ............................:١٥ ةداملا”
.ددحملا خيراتلا نم لقألا ىلع اموي )٥١( رشع ةسمخ

اذـكو ،ةـــينواعتلا رـــقم ىوــتسم ىلـــع رـــشنت نأ بــــجي اـــــمك
.ايميلقإ ةصتخملا ةيحالفلا ةفرغلا رقم

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

)ىتح رييغت نودب( ........................................ :٠٦ ةداملا”
.عرفلا نولكشي نيذلا نيطرخنملا

يـــــساسألا نوــــــناـــقلا يف عورــــــفــلا رـــــــيسو مــــــيــــظنت ددــــــحي
.”ةينواعتلل

ةيحالفلا تاينواعتلا رــييست ســــلجم نوـــــكتي:2٦ ةداملا”
ءاضعأ )٥( ةسمخ نم ”سلجملا” صنلا بلص يف ىعدي يذلا

.”ةماعلا ةيعمجلا مهبختنت لقألا ىلع

براقألاو ،عورفلاو ،لوصألاو ،جاوزألا نكمي ال:٥٦ ةداملا”
سلجم يف ءاضعأ ،دحاو نآ يف اونوكي نأ ةيناثلا ةجردلا نم
ةئام اهيطرخنم ددع زواجتي يتلا ةيحالفلا تاينواعتلا رييست
.”طرخنم )٠٠١(

)٣( ثالــــــث ةدــــــــمل ســــــــلجملا ءاــــــــضعأ بــــــــختني :٦٦ ةداملا”
.”مهباختنا ةداعإ نكميو ،تاونس

: ةيتآلا ماهملاب سلجملا فلكي:٩٦ ةداملا”

،هيلع ةقداصملاو يلخادلا ماظنلا عورشم ةسارد –

،هحيرست اذكو هبترمو ةماعلا ةيعمجلا ىلع ريدم حارتقا –

ةطيرش ةينواعتلا اهمدقت يتلا تامدخلا ىوتسم ديدحت –
،ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم

،ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج ديدحت –

ةــيعمجلا ةــــقداصمل ةـــــهجوملا رـــــيراقتلا عـــــيمج ةـــــسارد –
،اهيلع ةقفاوملاو تاباسحلا لاجم يف اميس ال ،ةماعلا

نأ ىلــــع اـــــياصولاو تاــــبهلاو ةــــلمتحملا تاـــــناعإلا يـــــقلت –
،ةيلاوملا اهترود يف ةماعلا ةيعمجلا اهيلع قفاوت

،تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا لك ماربإ تاحارتقا ةسارد –
.”اهيلع ةقداصملاو

سلجملا ةــطلس تـــحت ،هـــماهم رــيدملا سراـــمي:٧٧ ةداملا”
.ريغلا هاجت هلثمي يذلا

: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو

،سلجملا ىلع يلخادلا ماظنلا عورشم حارتقا –

عـــــم رواـــــشتلاب رـــــييستلا ســــــلجم تاــــــعامتجا رـــــيضحت –
،سلجملا سيئر

،اهتساردل سلجملا ىلع ةــــحورـــطملا رــــيراقتلا رــــــيضحت –
،تاباسحلا لاجم يف اميس ال

اهل يتلا تاــيقافتالا وأ دوــــقعلا وأ تاــــقفصلا لــــك حارــــتقا –
،ةينواعتلا فادهأب ةقالع

،ةينواعتلا يمدختسم ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم –

لامعأ عيمج يفو ةلادعلا مامأ ةيحالفلا ةينواعتلا ليثمت –
.ةيندملا ةايحلا

لك ىلع ةينواعتلا سيئر عم ةكرتشم ةفصب ريدملا عقوي
.ةيلاملا قئاثولا

ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا ةنامأ ،كلذ ىلع ةدايز ،ىلوتيو
.سلجملاو

.”يراشتسا توصب سلجملا تاعامتجا ريدملا رضحي

ماـــظنلا بـــــسح تاــينواــــعتلا ةــبساحم كــــــسمت:٤8 ةداملا”
.يلاملا يبساحملا

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

قــيدانص دــــيوزتل ةــيرورـــضلا غـــلابملا عـــطتقت:٧8 ةداملا”
ةـيولوألا بـــــيترت بــــسح ةـــــيونسلا ضــــئاوفلا نــــم ةــــينواعتلا
: يتآلا

نأ ىلإ يــنوناقلا طاــيتحالا قودـــنصل ،لــــقألا ىلــــع ،٠2%–
.بتتكملا لامسأرلا غلبم طايتحالا يواسي

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

يـــتلا تاـــمدـــخلا شـــــماــه زواـــــجتي نأ نـــــكمي ال :١٩ ةداملا”
.”)%٥١( ةئاملا يف رشع ةسمخ ةيحالفلا تاينواعتلا اهمدقت

ضئاف دوجو ةيفصتلا ترـهظأ اذإ اـــم ةـــلاح يف:8٩ ةداملا”
: ىلإ لوؤي هنإف ،لصألا يف فاص

ةــبسنلاب ،مــهنم دـــحاو لـــك ةـــصح دودـــح يف نينواـــعتملا –
،اهب ةصاخ تاكلتمم زوحت يتلا تاينواعتلل

ةلودلل ةعبات تاــكلتمم زوـــحت رـــثكأ وأ ةـــيحالف ةـــينواعت –
ةطلسلا فرـط نـــم اــــنوناق ةــــنياعم ةــــيلام تاــــبوعص اــــهيدلو
.دامتعالل ةحناملا

لوـــصألا ةــــلوليأ ةــــلحنملا ةــــينواعتلل ةــــماعلا ةــــيعمجلا ررـــــــقت
اهنكمي يتلاو ،دامتعالل ةحناملا ةطلسلا ةقفاوم دعب ةيفاصلا
.”ةماعلا ةيعمجلا زجع ةلاح يف ،كلذ ررقت نأ

ةــعباتمو ةـبقارمل ةيـحالفلا تاــينواعتلا عــضخت:١٠١ ةداملا”
فدهت يتلا ،ةزكرمملا ريغ اهحلاصمو ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تاميلعتلا عيمجل لاثتمالا نامض ىلإ
.ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع ةقبطملا
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ةدمتعملا اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلا حنمت:٣ةّداملا
ةـــــنس ةــــــلهم ةيمسرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشن خيراتب
.موسرملا اذه ماكحأ ةقباطمل ةدــــــحاو )١(

موسرملا نم28و١8و٥٧و2١ داوملا ماكحأ ىغلت:٤ةّداملا
8١ قفاوملا٧١٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤمـلا٩٥٤-٦٩ مقر يذــيفنتلا
ىلـــــع قـــــبطت يـــــتلا دـــــــــعاوـــــقـلا ددـــــــحي يذــــــــلا٦٩٩١ ةــــــنس رـــــــــبمسيد
.ةيحالفلا تاينواعتلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةـــــيحالفلا تاـــــينواعتلا ةـــــبقارم تاـــــيفيكو طورـــــش ددـــــحت
.”ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهتعباتمو

ريزولا هسأري يذــلا ،ينطولا ســـلجملا مـــضي :8٠١ ةداملا”
: هلثمم وأ ،ةحالفلاب فلكملا

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

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

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

مــــــهنيعي ةــــيحالفلا تاـــــينواـعتلا نــــــع نيــــلثمم )٠١( ةرـــــشع –
تاينواعتلا ناديم يف مهتربخ ببسب ةحالفلاب فلكملا ريزولا
.”ةيحالفلا

72 قفاوملا2441 ماـع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موـــسرم
ةـعماجب ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس رـــبمتبس
.2 ةنتاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع رــــفص9 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
ةـيتآلا ةداـسلا ماــهم ىـــهنت ،0202 ةــنس رـــبمتبس72 قــــفاوـملا
:2 ةنتاب ةعماجب مهؤامسأ

نيوكتلاب اّفلكم ،رـيدم بــئان هــتفصب ،يـنانم اــضر دــمـحم –
اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا
،هبلط ىلع ءانب ،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

ةــــــيمنتلاب اـــــــفّلكم ،رــــــيدم بــــئان هــــتفصب ،غاــــمد قـــــيفر –
،هبلط ىلع ءانب ،هيجوتلاو فارشتسالاو

تاـــقالعلاب اـــفّلكم ،رــــيدم بــــئان هـــــتفصب ،ةــــلترب لـــــيبن –
تارــــــهاظتلاو لاـــــصتالاو طـــــيشنتلاو نواــــــــعتلاو ةـــــيجراـــخلا
،ةيملعلا

،اــيجولونكتلا ةــيلكل ادــيمع هــتفصب ،يــحيم رداـــقلا دبـــع –
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـعماجب ماـهم ءاـهنإ نــمضتـي ،0202 ةــنـس رــبـمتـبس

.1 ةديلبلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع رـــــفص9 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موـــسرــم بــــــجومب
نيــــــتدّيسلا ماهــــــم ىـــــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمتبس72 قـــــفاوملا

:1 ةديلبلا ةعماجب مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

72 قفاوملا2441 ماــع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
ةــسيئر ماـهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــــبمتبس
.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع رــــفص9 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــــجومب
ىليل ةدّيسلا ماهم ىــهنت ،0202 ةــنس رـــبمتبس72 قــــفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،مناغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماــع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
رــــــيدم ماهــــم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــــبمتبس

.ةنيطنسق ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع رـــــفص9 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
دــمحم دّيـــسلا ماــهم ىـــهنت ،0202 ةنس ربمتبس72 قــــفاوملا

يف ةـــماعلا نوؤـــشلاو نيـــنقتلل ارـــيدم هــــتفصب ،يراوـــه نيـــمل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيطنسق ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذــيفنت موـــسرم
بــئان ماــــهم ءاــــهنإ نـــمضتي ،0202 ةنــــس رــــبمتبس
.ةركسب ةعماجب ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،وــليبد قازرــلا دــبع ّديــسلا ماــهم ىــهنت ،0202 ةــنس رــبمتبس72
هــيجوتلاو فارــشتسالاو ةــيمنتلاب اــّفلكم ،رــيدم بــئان هــتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،ةركسب ةعماجب

ةّيدرف ميسارم
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،اماع انيمأ هتفصب ،يجالث يلع –

اـــــــّفلكم ،رــــــيدم بــــئان هـــــــتــــفصب ،يــــسونس دـــــمــحأ دـــــيس –
نــــــــيوـــــكتلاو يـــــناثلاو لوألا نــــــيروــــــطلا يف يلاــــــــــعلا نـــــيوكتلاب
،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا

نيوكتلاب ةفّلكم ،ريدم ةبئان اــهتفصب ،بـــياص ةـــميعن –
يملعلا ثحبلاو يعماجلا لــيهأتلاو ثـــلاثلا روـــطلا يف يلاـــعلا

،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

تاــقالعلاب اّفلكم ،رـــيدم بئان هــــتفصب ،يوادـــغوب روــــنم –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

،هبلط ىلع ءانب

ةعيبطلا مولع ةيـلكل ةدـيمع اـهتفصب ،ةــمير نـب ةــقيتع –
،ةايحلاو

موـــلعلا دـــــهــــعمل ارــــيدم هــــتفصب ،يراوــــنم لـــــيبن دمـــــحم –
.ةيرطيبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماــع رــفص9 يفخّرؤــم يذيــفنت موــسرم
ةعماجب ماـهم ءاــهنإ نــمضتـي ،0202 ةــنـس رــــبـمتـبس
.1 فيطس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع رــــفص9 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موـــــــسرم بـــــجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس72 قفاوملا
: مهبلط ىلع ءانب ،1 فيطس ةعماجب مهؤامسأ ةيتآلا

تاقالعلاب اّفلكم ،ريدم بئان هتفصب ،لحاسم نيدلا رون –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

ةـــيمنتلاب ةــــفّلكم ،رـــيدم ةــــبئان اـــهتفصب ،لــــماك ةاــــجن –
،هيجوتلاو فارشتسالاو

ةـــعيبطلا موــــلع ةـــيلكل ادــــيمع هــــتفصب ،يلوزرـــغ دــــيشر –
،ةايحلاو

تايرصبلا دهعمل اريدم هــتفصب ،ةـــجاوعوب نـــيدلا روـــن –
 .ةقدلا كيناكيمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قـفاوملا2441 ماـع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
ريدم ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــــبمتبس

.تنشومت نيعب يعماجلا زكرملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع رــــفص9 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم بـــــجومب
رــيبك دّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمتبس72 قـــــفاوملا

.تنشومت نيعب يعماجلا زكرملل اريدم هتفصب ،طيرشوب

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذـــيفنت موـــسرم
ةـــفّلكم ماـــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةــــــنس رـــــبمتبس
.اقباس - ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع رــــفص9 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةديهج ةدّيسلا ماـهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس رـــبمتبس72 قـــفاوملا

ةرازوـــب صـــيخلتلاو تاــــساردلاب ةــــفّلكم اــــهتفصب ،يــــبوهيم
.اقباس - ةفاقثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذــيفنت موـــسرم
رـــــيدـــم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــــبمتبس

.ةدكيكسب يوهجلا حرسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،0202 ةنس تشغ61 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس72
يوهجلا حرسملل اريدم هتفصب ،ةموركوب ديرف ّديسلا ماهم
.ةافولا ببسب ،ةدكيكسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمتبس

.نيتيالو يف ةفاقثلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اـــمهامسا يتآلا نـــيّديسلا ماـــهم ىـــــهنت ،0202 ةـــنس رــــبمتبس72
اــــمهتلاحإل ،نيـــتيتآلا نيـــتيالولا يف ةـــفاقثلل نـــيريدم اـــمهتفصب
: دعاقتلا ىلع

،ةبانع ةيالو يف ،ةبيذوب سيردإ –

.ةيادرغ ةيالو يف ،ىسوم يديس بوهيم جاح دمـحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظفاحم ماهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس رــــبمتبس

.لجيج ةيالو يف تاباغلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،0202 ةــــنس تشغ3 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس72
ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب ،ةيدك ليعامسإ ّديسلا ماـــهم
.ةافولا ببسب ،لجيج



٩٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٦١
9م0202 ةنس ربوتكأ٤

72 قفاوملا2441 ماــع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
رــــــيدم ماـــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمتبس

.ركسعم ةيالو يف لقنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع رــــــفص9 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم بــــــجومب
رداقلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس72 قفاوملا
ىلع هـــتلاحإل ،رــــكسعم ةـــيالو يف لـــقنلل ارـــيدم هـــتفصب ،يــــمليد
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناوـــيد ســـــيئر نييـــــــعت نـــــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــــبمتبس

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ىدل بدتنملا ريزولا
.تايفشتسملا حالصإب ّفلكملا ،تايفشتسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع رــــفص9 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
نيـــمل دمــحم دّيسلا نّيــعي ،0202 ةـــنس رــــبمتبس72 قــــفاوملا

ةحصلا ريزو ىدـل بدـــتنملا رـــيزولا ناوـــيدل اـــسيئر ،يراوـــه
حالـــــــصإب فــــــــــّلكملا ،تاــــــيفـــشتسملا حالــــــــــصإو ناـــــــكــــــسلاو
.تايفشتسملا

72 قفاوملا2441 ماــع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
نــيريدم ماــهم ءاــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــنس رــبمتبس

.نيتيالو يف ةيحالفلا حلاصملل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع رــــفص9 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
يتآلا نيدّيسلا ماـهم ىـهنت ،0202 ةـنس رـبمتبس72 قــفاوملا
نيتيالولا يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم امهتفصب امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا

،فراطلا ةيالو يف ،ريغص نب نيدلا لامك –

.تليسمسيت ةيالو يف ،يسيوم رداقلا دبع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوملا2441 ماـــــع رـــــفص9 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ريدم ماهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــبمتبس72
.لجيج ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نونحس ديعسلا ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس72
هتلاحإل ،لجيج ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

02 قــــــــــفاوــــملا2441ماـــــــــعرـــــــــــــفص2 يفناــــــــــخّرؤــــــــم نارارــــــــــق
نييــــــــــــضاق نييـــــــــــــــعتناـــــــنمضتي،0202ةـــــــــــنس رـــــــــبمتبس
.نييرـــــــــكسع

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

02 قـــــفاوــملا2441ماـــــعرـــــفص2 يف خّرؤـــــم رارـــــقبـــــــجومب
ةــنس رــــبمتبس61 نــــم ءادــــتبا ،نّيــــعي،0202ةـــنس رـــــبمتبس
ىدل ةّيروهمجلل ايركسع اليكو ،يراخوب داؤف مدقملا،0202
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا

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

02 قــــفاوملا2441ماـــعرـــــــفص2 يف خّرؤـــــم رارـــــقبــــــجومب
ةــنس رــــبمتبس61 نــــم ءادــــتبا ،نّيـــــعي،0202ةـــنس رـــبمتبس
ماــهتالا ةــفرغل اــيركسع اــيضاق ،ةــفرش نيــساي مدــقملا،0202
ةـــــــيحانلا / نارــــــــهوــب يرــــــكــسعلا فاـــــــنئتسالا ســــــــلجم ىدــــــــل
.ةــيناثلا ةـــيركسعلا

ينطولا عافدلا ةرازو

ربمتبس02 قفاوملا2441ماعرفص2 يفناخّرؤم نارارق
.نييركسع نييضاق ماهمءاهنإنانمضتي،0202ةنس

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

02 قــــــفاوملا2441ماـــــعرـــــفص2 يف خّرؤـــــم رارـــــقبــــــجومب
ةنس رـبمتبس51 نــــم ءادــــتبا ،ىـــــهنت،0202ةـــــنس رــــــبمتبس
ايركسع الــــيكو هــــتفصب  ،ةـــــفرش نيــــساي مدـــقملا ماــــهم،0202
ةــــيحانلا / ةدـــــيلبلاب ةـــــيركسعلا ةـــــمكحملا ىدــــــل ةّيروــــــهمجلل
.ىلوألا ةيركسعلا

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

02 قـــــفاوملا2441ماــــعرــــفص2 يف خّرؤـــــم رارــــقبــــجومب
ةنس رــــبمتبس51 نــــم ءادــــتبا ،ىــــهنت،0202ةـــــنس رــــبمتبس
اــــــيضاق هــــتفصب ،حاـــنت نــــــب ىفـــــــطصم دـــــيـــقعلا ماـــــهم،0202
يرـــكسعلا فاـــنئتسالا ســـلجم ىدــــل ماـــهتالا ةــــفرغل اــــيركسع
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه2٤٤١ ماع رفص٩٥٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربوتكأ٤ 10

رـبمتبس22 قـــفاوملا2441 ماــــع رــــفص4 يفخّرؤــــم رارـــــق
يركسع ضاق فالختسا ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس

يركسعلا فاـنئتسالا ســـلجم ىدـــــل ماهــــتالا ةـــــفرغل
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قــــفاوملا2441 ماـــــع رـــــفص4 يف خّرؤـــــم رارــــق بــــجومب
لاــــــــــمج دـــــــــيـــقعلا فالـــــــــختسا ىـــــــــهني ،0202 ةــــــنس رـــــــبـمتبس
ىدــــل ماــــهتالا ةــــفرـــــغل اــــيركسع اـــيضاق هـــــتفصب ،يدــــــيعسوب
ةيركسعلا ةيحانلا / ةدــيلبلاب يرـــكسعلا فاـــنئتسالا ســــلجم
اــــيضاق هــــــتفصب ،لازور دــــــمـحم دـــــيقعلا هــــنمض يذـــــلا ،ىلوألا

يرــكسعلا فاــنئتسالا ســـلجم ىدـــل ماــــهتالا ةـــفرغل اـــــيركسع
ربمتبس02 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

.0202 ةنس

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ربمتبس6 قفاوملا2441 ماع مّرحم81 يف ناخّرؤم نارارق
يتبئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نانمضتي ،0202 ةنس
.ريدم

––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا401-41 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–

4102 ةــــــنس سراـــــم21 قـــــفاوــــملا5341 ماـــــــع ىلوألا ىداـــــمج01

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلحملا

يف خّرؤـملا133-81 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–

8102 ةنس رـــبمسيد22 قـــــفاوملا0441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر41

ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

51 يف خّرؤملا40-02 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–

يذلا0202 ةنس يــــفناج11 قــــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

42 يف خّرؤـــــملا يسائرــلا موـــــــسرملا ىلــــــع عالــــطالا دــــعبو–

نـمضتملاو0202 ةــنس وــــيلوي61 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعقلا يذ

ةرازوب ةبساحملل ريدم ةبئان ،نونقوأ ةكيلم ةّديسلا نييعت

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

: يتأي ام ررقي

ةبئان ،نونقوأ ةـكيلم ةدّيـــسلا ىلإ ضوـــــفي: ىلوألا ةداملا

ريزو مساب ،اهتايحالص دودــح يف ءاــضمإلا ،ةــبساحملا رــيدم

عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ضيوــــفتو لـــــيوحتلا وأ عـــــفدلا رـــــماوأو تاررـــــقملاو قــــــئاثولا

تابثإلا قئاثوو فرصلاب رمألا راعشإ لئاسرو تادامتعالا

.تاداريإلا رماوأو فيراصملاب ةصاخلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس6 قفاوملا2441 ماع مّرحم81 يف رئازجلاب رّرح

.0202 ةنس

دوجلب لامك

––––––––––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا401-41 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–

4102 ةــــــنس سراــــم21 قـــــفاوـــملا5341 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج01

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلحملا

يف خّرؤملا133-81 مقر يذــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو–

8102 ةـنس رـــبمسيد22 قـــــفاوملا0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41

ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

51 يف خّرؤملا40-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا0202 ةنس يـــفناج11 قــــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

71 يف خّرؤــــملا يسائرلا موــــسرملا ىلــــــع عالــــــطالا دــــــــعبو–

نمضتملاو6102 ةنس ربمتبس91 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ

رامثتسالا جماربل ريدم ةبئان ،زوزعم ةنيمأ ةدّيسلا نييعت

.ةـــــيلحملا تاــــــعامجلاو ةــــــيلـخادلا ةرازوـــــب زــــــكرــــمملا



٩٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٦١
11م0202 ةنس ربوتكأ٤

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

ربمتبس12 قــــفاوملا2441 ماــــع رــــفص3 يفخّرؤــــم رارـــــق
بـــــئان ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،0202 ةـــــنس
.ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا431-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3102 ةنس ليربأ01 قفاوملا4341 ماع ىلوألا ىدامج92
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

يف خّرؤملا531-31 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
3102 ةنس ليربأ01 قفاوملا4341 ماع ىلوألا ىدامج92
ينطولا نماضتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

51 يف خّرؤملا40-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
2 ةداملا اميس ال ،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري
،هنم

52 يف خّرؤـــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالــــطالا دـــــعبو–
4102 ةـــــــنس سراـــــم72 قـــــــفاوــــــــملا5341 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج
ريدم بئان ،ةمحر نــب زــيزعلا دبـــع ّديسلا نييـــعت نـــمضتملاو
ةرــسألاو يــنطولا نـــماضتلا ةرازوــــب ةـــبساحملاو ةــــينازيملل
،ةأرملا اياضقو

: يتأي ام رّرقت

،ةــــمحر نــــب زــــيزعلا دــــبع ّديــــسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملاو ةينازيملا ريدم بئان
ىلع،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو مساب
ليوحتلا وأ عفدلاب ةصاخلا رماوألاو تاررقملاو قئاثولا عيمج
فــــيراصملاب ةــــصاخلا تاـــبثإلا قـــــئاثوو تاداــــمتعالا ضـــــيوفتو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا تانايبو

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

ربمتبس12 قفاوملا2441 ماع رفص3 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

وكيرك رثوك

: يتأي ام ررقي

ريدم ةبئان ،زوزعم ةنيمأ ةّديسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،زكرمملا رامثتسالا جمارب
ىلع ،ةـــينارمعلا ةـــئيهتلاو ةـــيلحملا تاــــعامجلاو ةــــيلخادلا رـــــيزو
،زـــــــــيهجتلاب ةـــــــقلعتملا تاــــــيلمعلاب ةــــــــــطبترملا قــــــئاثولا عـــــيمج
.تارارقلا ءانثتساب

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

ربمتبس6 قفاوملا2441 ماع مّرحم81 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

دوجلب لامك

ةيلاملا ةرازو

ويلوي21 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ02 يفخّرؤم رارق
ةرادإ ســــــلجم ءاـــضعأ نييــــــعت نـــــمضتي ،0202 ةـــــنس
.ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ02 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةــنس وـــيلوي
خّرؤملا76-89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل

8991 ةـــــــنس رــــــياربف12 قــــــفاوملا8141 ماــــــع لاوــــــش42 يف
تاــــــــــقفصلا ناــــــمض قودـــــنص رــــــييستو ءاــــــــشنإ نــــــمضتملاو
تاقفصلا نامض قودنص ةرادإ سلجم يف،لّدعملا ،ةيمومعلا
: تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيمومعلا

ةرازوـب ةـنـيزـخـلـل ماــعــلا رــيدملا ،تيــندــت لصيــف دــّيسلا–
،اسيئر ،ةيلاملا

،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ماعلا ريدملا ،دياف زيزعلا ّديسلا–

ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،لاحروب نيدلا رون ّديسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاو

لاغشألاب فّلكملا ريزولا لثمم ،حابرلوب يلع دّيسلا–
،ةيمومعلا

،نكسلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ميتا داعم دّيسلا–

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ةباص نيدلا زع دّيسلا–

كونبلل ةينهملا ةــيعمجلا ةـــلثمم ،دوواـــج داـــعس ةدّيسلا–
،ةيلاملا تاسسؤملاو

ةيرئازجلا ةفرغلاب نيينهملا لثمم ،يسيوس يبرعلا ّديسلا–
.ةعانصلاو ةراجتلل
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

١٤٤١ ماـــــع لاّوــــش٨١ يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــــق
ديدحـت ريياعم ددحي ،0202 ةنس وينوي0١ قفاوملا
كالــــمألا نـــع لزاـــنتلا راــــطإ يف ةــــيراــجتلا ةـــــميقلا
فرط نم ةّريسملا كالمألاو ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا
.يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواود

––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

٦ يف خّرؤـــملا١٠-٠2 مــــقر يـسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىـــضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٧2 يف خّرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي

٠٣ يف خّرؤملا٠١٣-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــــحي يذــــلا٦١٠2 ةــــنس رــــبــمفون٠٣ قــــــفاوملا8٣٤١ ماــــع رــــفص
يراجيإلا يمومعلا نكسلاب قلعتملا راجيإلا قح لقن طورش

،لدعملا ،هتايفيكو يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواود هّريست يذلا

٩١ يف خّرؤملا٣٥١-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8١٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر

ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا نع لزانتلا تايفيكو طورش
،يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواود فرط نم ةّريسملا كالمألاو

يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةـــنس رـــــــبمسيد22 قــــــــفاوــــــملا٠٤٤١ ماـــــــــع يـــناثلا عـــيبر٤١
تاـــــعامجلاو ةـــــيلـــخادلا رــــــيزو تاـــــيحالـــــص ددــــحي يذـــــــلا8١٠2
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةـيلحملا

٥ يف خّرؤـــــــــــــملا كرــــــــتشملا يرازوـــــــــــــلا رارـــــــــــقلا ىــــــــضتقمبو–
ددــحي يذــلا٤٠٠2 ةــنس رـــياني٧2 قـــفاوملا٤2٤١ ماــع ةـــجحلا يذ
كالـــمألا نـــع لزانتلا راــطإ يف ةـــيراجتلا ةـــميقلا دــيدحت رـــيياعم
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودلو ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا

.٤٠٠2 ةنس رياني لوأ لبق لالغتسالا زيح ةعوضوملاو

:يتأي ام نوررقي

موـــــسرملا نــــم2 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــــــقيبطت :ىلوألا ةداــــملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩١ يف خرؤملا٣٥١-8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارـــــقلا اذــــه فدـــــــهي ،هالـــــعأ روـــــكذــــملاو8١٠2 ةــــنس وـــــــــينوي٤
نع لزاــنتلا راــطإ يف ةـــيراجتلا ةــــميقلا دـــيدحت رــــيياعم دــــيدحت

فرط نم ةريسملا كالمألاو ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا
.يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواود

لامعتسا يذ لحم نع لزانتلا رعس ىلع لصحي:2 ةداملا
،ححصم يساسأ رعس قيبطتب يعامج راقع نم ءزج ينكس

.ةديفملا هتحاسم ىلع ،مدقلا لماعمب الامتحا

لماعمو ةقطنملا لماعم قيبطتب يساسألا رعسلا جتني
رتملل يعجرملا رعسلا ىلع فنصلا لماعمو ةيعرفلا ةقطنملا
  : ةيتآلا تارتفلا بسح ددحملا ،عبرملا

ةعوضوملا تانكسلل ةبسنلاب عبرملا رتملل جد2١.٠٠,٠٠٠–
،٤٠٠2 ةنس رياني لوأ لبق لالغتسالا زيح

ةعوضوملا تانكسلل ةبسنلاب عبرملا رتملل جد٠٠,٠٠٠.٠2–
،٩٠٠2و٤٠٠2 ةنس نيب لالغتسالا زيح

ةعوضوملا تانكسلل ةبسنلاب عبرملا رتملل جد٠٠,٠٠٠.٥2–
،٤١٠2و٠١٠2 ةنس نيب لالغتسالا زيح

ةعوضوملا تانكسلل ةبسنلاب عبرملا رتملل جد٠٠,٠٠٠.٠٣–
.اذه انموي ىلإ٥١٠2 ةنس نم لالغتسالا زيح

قـــــــطانملا ىدـــــحإ يف تاــــيدلبلا فــــينصت مــــتي:٣ ةداملا
 .رارقلا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا )٦( تسلا

: يتأي امك قطانملاب ةقلعتملا تالماعملا ددحت :٤ ةداملا

2:ىلوألا ةقطنملا–

٥.١ :ةيناثلا ةقطنملا–

2.١ :ةثلاثلا ةقطنملا–

١ :ةعبارلا ةقطنملا–

8.٠ :ةسماخلا ةقطنملا–

٥.٠ :ةسداسلا ةقطنملا–

قطانم )٥( سمخ ىلإ ةيدلب لك ميسقت نكمي :٥ ةداملا
:ةيعرف

ةــــصصخملا ةـــيعرفلا ةــــقطنملا نــــم نّوـــــكتي :مخفلا يحلا
ةـــــقطنملا عـــقتو .طـــــــقف طــــسوـــتملا قوــــــف ىوــــتسملا يذ نـــــــكسلل
رورملا ةــفيثكلاو ةــــيسيئرلا قرــــطلا نــــع ادــــيعب هذــــه ةــــيعرفلا

وأ رابغلا وأ ناخدلا وأ جيجضلا لـثم ىذألا نــم ةــيلاخ نوـــكتو
.ةهيركلا حئاورلا

تآشنملا هيف عــقت يذــــلا طــــيحملا لـــــمشي :ةنيدملا طسو
اميسال ،ةــعامجلا ةاـــيحل ةــــيرورضلا تاــــسسؤملاو ةــــيساسألا
وأ ةحصلا زكارمو تايلديصلاو سرادملاو ةيراجتلا زكارملا
تالصاوملاو ديربلاو يدلبلا يبعشلا سلجملاو تايفشتسملا

.يربلا لقنلا تاطحمو كونبلاو

ةرشابم ةيذاحملا ةقطنملا :ةنيدملاب ةطيحملا ءايحألا
.يرضحلا طيحملا اهادم ىدعتي ال يتلاو ةنيدملا طسول

يرـــــضحلا طـــــيحملا دودـــــــح ىلــــع عـــــقاوــــلا ءزـــــــجلا: ةيحاضلا
ةــيعامتجالاو ةــــيداصتقالا ةاـــيحلا زـــكرـم نــــم بــــيرقلا ةــــيدلبلل
.ةيدلبلا يف ةيرادإلاو ةيفاقثلاو
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8,٠ :)ةنيدملاب ةطيحملا ءايحألا( : ةثلاثلا ةيعرفلا ةقطنملا–

٧,٠ :)ةيحاضلا( :ةعبارلا ةيعرفلا ةقطنملا–

٦,٠ :)ادج ةديعبلا ةقطنملا( :ةسماخلا ةيعرفلا ةقطنملا–

 :ةسداسلاو ةسماخلا ناتقطنملا

٩,٠ :)مخفلا يحلا( : ىلوألا ةيعرفلا ةقطنملا–

8,٠ :)ةنيدملا طسو( : ةيناثلا ةيعرفلا ةقطنملا–

٧,٠ : )ةنيدملاب ةطيحملا ءايحألا( :ةثلاثلا ةيعرفلا ةقطنملا–

٦,٠ :)ةيحاضلا( : ةعبارلا ةيعرفلا ةقطنملا–

٥,٠ :)ادج ةديعبلا ةقطنملا( : ةسماخلا ةيعرفلا ةقطنملا–

لجأ نم ،لزانتلا عوضوم لحملا فينصت متي :٧ ةداملا
ةعبرألا فانصألا دحأ يف ،رابتعالا نيعب هتبترم ىوتسم ذخأ
:يتأي امك ةفّرعملا )٤(

.ةيلاع ةماخف :لوألا فنصلا

.ةنسح ةماخف :يناثلا فنصلا

.يداصتقا :ثلاثلا فنصلا

.يداصتقا دج :عبارلا فنصلا

فانصألا نم لك ديدحتل ةيلاتلا رصانعلاب ذخألا متي :٨ ةداملا
 : ةررقملا )٤( ةعبرألا

ةـيعرفلا ةــقطنملا نـــم نوــــكتت:ادــــج ةدــــيعبلا ةـــــقطنملا
زــكرم نــع ةدــيعبلاو ةــيدلبلل يرـــضحلا طـــيحملا نـــع ةـــجراخلا
ةيدلبلا يف ةيرادإلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا

.يمومعلا لقنلاب رشابم لاصتا مادعناب اصوصخ ةفصتملاو

ددحم وه امك ةيعرف قطانم ىلإ ةيدلبلا ميلقإ ميسقت متي
،ةــلهؤملا حـــلاصملا عـــم قـــيسنتلاب يلاوـــلا ةـــطلس تـــحت ،هالــــعأ

.ةلودلا كالمأو نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا اهنم اميسال

 .يلاولا نم رارقب ةيعرفلا قطانملا ديدحت متي

ةـــــيعرفلا قـــــطانملاب ةــــــصاخلا تالــــــماعملا ددــــــحت :٦ ةداملا
  :يتأي امك

 :ةيناثلاو ىلوألا ناتقطنملا

١,١ :)مخفلا يحلا( :ىلوألا ةيعرفلا ةقطنملا–

١ :)ةنيدملا طسو( :ةيناثلا ةيعرفلا ةقطنملا–

٩,٠ :)ةنيدملاب ةطيحملا ءايحألا( :ةثلاثلا ةيعرفلا ةقطنملا–

8,٠ :)ةيحاضلا( :ةعبارلا ةيعرفلا ةقطنملا–

٧,٠: )ادج ةديعبلا ةقطنملا( :ةسماخلا ةيعرفلا ةقطنملا–

:ةعبارلاو ةثلاثلا ناتقطنملا

١ :)مخفلا يحلا( : ىلوألا ةيعرفلا ةقطنملا–

٩,٠ :)ةنيدملا طسو( : ةيناثلا ةيعرفلا ةقطنملا–

: ءانبلا داوم

طيقنتلاصئاصخلاو ةعيبطلا: ءانبلا داوم

ةنسح ةيعون

ةطسوتم ةيعون

ةيداع ةيعون

ةضفخنم ةيعون

.نقتم يديدح كابش ،ديجلا بشخلاب ةراجن ،ماخرلاب طيلبت ،ةراجح

بشخلاب ةراجن ،ةديج ةيعون يذ طينارغلا كئارأب طيلبت ،رمحأ رجآ
.ةديج ةيعون يذ رمحألا

بشخلاب ةراجن ،يداعلا طينارغلاب طالب ،تنمسإ بلاوق ،رمحأ رجآ
.رمحألا

.ةيداع ةراجن ،تنمسإلاب طالب ،تنمسإ بلاوق

٠8

٠٦

٠٤

٠2

: ينارمعلا عباطلا

طيقنتلاصئاصخلا

.ةنيزم فراخزو نقتم يرامعم لكش
 .نسح يجراخ لكش اذ اجايس لمحي تنمسإلاب طئاح دوجو ،ةيدرفلا تاراقعلل ةبسنلاب

.ةلوبقم فراخزو يجراخ يرامعم عباط

.يداع لكش يذ طيسب يرامعم عباط

.ءيدر يرامعم عباط

٠٤

٠٣

٠2

٠١
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: )سولج ةعاق( لابقتسالا فرغ ةبيكرت

طيقنتلافرغلا ةحاسم

.اهقوفت وأ2م٠٣ يواست ةحاسم تاذ ةفرغ

.2م٠٣ نع لقتو اهقوفت وأ2م٠2 يواست ةحاسم تاذ ةفرغ

.2م٠2 نع لقتو اهقوفت وأ2م٥١ يواست ةحاسم تاذ ةفرغ

.2م٥١ نع لقت ةحاسم تاذ ةفرغ

٠٤

٠٣

٠2

٠١

: )رجح( فرغ

طيقنتلافرغلل ةطسوتملا ةحاسملا

.2م٥١ قوفت ةطسوتم ةحاسم تاذ ةفرغ

.2م٥١ نع لقتو اهقوفت وأ2م٠١ يواست ةطسوتم ةحاسم تاذ ةفرغ

.2م٠١ نع لقت ةطسوتم ةحاسم تاذ ةفرغ

٠٤

٠٣

٠2

: خبطملا

طيقنتلاخبطملا ةحاسم

 .اهقوفت وأ2م٥١ يواست ةحاسم يذ خبطم

.2م٥١ نع لقتو اهقوفت وأ2م٠١ يواست ةحاسم يذ خبطم

.2م٠١ نع لقت ةحاسم يذ خبطم

٠2

٥١

٠١

: رورملا ةحاسم

طيقنتلاضرعلا

.هقوفي وأ م٠٠.2 يواسي ضرع قاور

 .م٠٠.2 نع لقيو م٥.١ قوفي ضرع قاور

م٥.١ نع لقيو م٠٠.١ يواسي ضرع قاور

٥

٣

2

: )ملس( كرتشم جرد

طيقنتلاضرعلا

.هقوفي وأ م٠٠.2 يواسي ضرع

 .م٠٠.2 نع لقيو م٥.١ قوفي ضرع

.م٠٥.١ نع لقيو م٠٠.١ يواسي ضرع

٠2

٠١

٥

: فقسلا تحــت عافترا

طيقنتلاعافترالا

 .اهقوفي وأ م٣ يواسي فقسلا تحت عافترا

 .م٣ نع لقيو اهقوفي وأ م٠٩.2 يواسي فقسلا تحت عافترا

.م٠٩.2 نع لقي فقسلا تحت عافترا

٥١

٠١

٥
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لــــحم رــــصانع لـــمجمل طاـــقنلا عوــــمجم حـــــمسي:٩ ةداملا
: يتأي امك هفينصتب اهل عباتلا ةرامعلا رصانعو نيعم

،ةطقن٠٠2 نم رثكأ:)ةيلاع ةماخف( لوألا فنصلا

٠٠2 ىلإ ةطقن١٦١ نم:)ةنسح ةماخف( يناثلا فنصلا
،ةطقن

٠٦١ ىلإ ةــــطقن٠2١ نـــم : )يداـــصتقا( ثـــــــلاثلا فـــــــنصلا
،ةطقن

  .ةطقن٠2١ نم لقأ: )يداصتقا دج( عبارلا فنصلا

: يتأي امك فانصألاب ةقلعتملا تالماعملا ددحت :0١ ةداملا

،٥,١ : لوألا فنصلا

،١,١ : يناثلا فنصلا

،٩,٠ : ثلاثلا فنصلا

.٧,٠ : عبارلا فنصلا

%٠٣ ـــــب ددحملا مدقلا ببسب ضيفختلا بسحي:١١ ةداملا
ةنايص لماعمب ةححصم ةنس لكل %٥.٠ ةبسن ساسأ ىلع
.راقعلا ةنايص ةلاح بسح2.١و٦.٠ نيب حوارتي

لصحتملا لحملا نع لزانتلا رعس ىلع قبطت :2١ ةداملا
عباط يذ راقعب رمألا قلعتي امدنع ،هالعأ2 ةداملل اقفو هيلع
.هل ةعباتلا ةيضرألا ةعطقلل ةيراجتلا ةميقلا لثمت ةدايز ،يدرف

تايفيكلا بسح ددحملا لزانتلا رعس ىلع قبطت :٣١ ةداملا
يراجت لامعتسا اذ كلملا نوكي امدنع ،هالعأ اهيلع صوصنملا
بــسنلاب ددــحت ةداــيز ،لــحملا عــقوم بــسح يــنهم وأ يفرــح وأ
 : ةيتآلا

ةيلفسلا قباوطلاب ةدجاوتملا تالحملل ةبسنلاب %٠٣–
،يمومعلا قيرطلا ىلع رشابم لخدم اهل سيل يتلا وأ ةيولعلا وأ

يمومعلا قيرطلا ىلع رشابم لخدم ىلع رفوتت امل %٠٥–
،ةيعرف عراوشب ةدجاوتمو

قـــــــيرطلا ىلـــــع رــــــشابم لـــــــخدم ىلــــع رــــفوــتت اـــمل %٠٠١–
،ةيسيئر عراوشب ةدجاوتمو يمومعلا

يئاـبج لــماعمب ،كلذ ىلع ةدايز عــقوملا لــــماعم ححــــصيو
ةـــيئابجلا حــــلاصملا هددــــــحت١,٠ ءزـــــجب ،2و2,١ نيــــب حوارــــتي
.ايميلقإ ةصتخملا

صوصنملا تايفيكلل اقفو لزانتلا رعس ددحي:٤١ ةداملا
ةصتـخملا ةـيـنـطوــلا كالــمألا حــلاصم ،رارــقــلا اذــه يف اــهــيــلــع
ناويد ةنجل وأ/و ةرئادلا ةــنجل نـــم بــلط ىلـــع ءاـــنب اــــيميلقا
.يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٥١ ةداملا
يذلا٤٠٠2 ةنس رياني٧2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف

نع لزانتلا راطإ يف ةيراجتلا ةميقلا ديدحت ريياعم ددحي
رييستلاو ةيقرتلا نيواودلو ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا
.٤٠٠2 ةنس رياني لوأ لبق لالغتسالا زيح ةعوضوملاو يراقعلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦١ةداملا
.ّةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

وينوي٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش8١ يف رئازجلاب رّرح
      .٠2٠2 ةنس

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةــــيلاــــملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو

يرصان لامك

قحلملا لودجلا

راردأ ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

راردأ
نوميميت

ةتنك ةيواز
ريمغز نا

تسامات
ليغونف
تيطنمات
تيباست
عبسلا

كوكرينت
يمت دمحأ دالوأ

ناقر
فلوأ
تورقوأ

يلاس

نيورش
نيملاط
ىسيع دالوأ
ةفراطملا
لودلد
ديعسلا دالوأ
راتخم يجاب جرب
نيوايميت
رودق رصق
يلبقأ
تيت
نتقميت
ةدوب
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فلشلا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

تايدلبلا
ةقطنملا يف ةفنصملا

ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

فلشلا
سنت
ريداقوب
ةضفلا يداو

يلس يداو
نارم نيع
ةيطشلا
عورذلا مأ
ءاوح ينب
ىسرملا
سراف دالوأ

ةشاكع يديس
ةياغزوب

نوشرح
رداقلا دبع نب دالوأ
ساجنسلا

دشار ينب
سابع دالوأ
ةيريانب
ةجوبزلا

ةنجات
ةصعلت
قدصم
نيسوق يداو
ةفنرهلا
ةرهظلا

نامحرلا دبع يديس
ةجاجم ضيبألا

ةحبص
نسحلا وبأ
تيرقوات
ةيميركلا

ةريرب
باتعوب ينب
جاجحلا

طاوغألا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

طاوغألا

لمرلا يساح

ولفآ

يضام نيع

ناريحلا رصق

فولخم يديس

ةرهش نب رصان نب

دعس يديس ةتلق

تومجات

ةرم يداو

ةيفسعلا

قنخلا

ةديرب

ةنورجات

ءاضيب

ديزوب يديس

ةعالدلا يساح

ةطيوحلا

ةلايوات

 يزم يداو

يلع يديس نيع

قاقبس

يرشملا جاحلا

ةشيغلا
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يقاوبلا مأ ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

تايدلبلا
ةقطنملا يف ةفنصملا

ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

يقاوبلا مأ
ءاضيبلا نيع
ةليلم نيع
نوركفلا نيع

ةنايكسم
ةشرك نيع

نامعن قوس
سوقيس
شوبب نيع
ةلمح دالوأ
شيرب
ةنيريكف
يناغموت ريشنه
يحابصلا رصق
ةعلضلا
مساق دالوأ

ةيلمرحلا
قرزلا
ةيزاجلا
ةيحارلا
ةلالبلا

يقرشلا ريحب
ىوزلا دالوأ
ةيرماعلا

ينين يداو
يدوعس ةرارغوب جوجفلا

ءادهشلا رئب
نوتيزلا نيع
سيدلا نيع

ةنتاب ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

تايدلبلا
ةقطنملا يف ةفنصملا

ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

داقميتةنتاب
ةكيرب
ةتوتلا نيع
ةناورم
سيرأ
سواقن
تلوزات

ةنايرس

تاليحلاوب
ةمزلب رصق
ءاملا يداو
ماطيب
لاكودم
وطاليت
ريفاصعلا نويع
ءاضيبلا ةناز
ةقاطلا يداو
توكت
ناميلس يس دالوأ
تابحرلا

ةنيزوب
رساج نيع
نويعلا سأر

ةرمش
رذعملا

ةبعشلا يداو
سيدسف
ةعنم
دباعلا ةينث
رازجلا
لومشا

ةناقس
لضاف دالوأ

ةمرج
توقاي نيع

رداقلا دبع ليزع
رامع دالوأ

نايفس
رقموب
تنالسكات

ناسمل
ةبقيق
تابصقلا
مالس دالوأ
تمغلات
يساحلا

ورزال
ةيموب
نيمناغيت

ريش
راغرغت
ةريسغ
لميك
عابرل
فوع دالوأ

ةفاعم
ةيناقحلا ةلاضف ينب
ةسوديح
بوطلا مف
نسيغونيا
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ةياجب ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

تايدلبلا
ةقطنملا يف ةفنصملا

ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

وبقآةياجب

شيع يديس

تلامزات

رصقلا

روزيمأ

نقالزوأ

وبلم

ةطارخ

يشيت

ساقوأ

نينثالا قوس

نوعمس

طيرزميت

ينيمش

ريغ يداو

ةزمح ةلات

ةنيقرد

يلع ليغإ

قودص

رادبنيت

ةرقمات

ةطالش

نوعرف

ةزمحوب

شكيلم ينب

دياقلا عارذ

تجيرمات

ةليسك ينب

ليغإ تريروات

دايع يديس

ةريدنك

ةرفيت

مارغإ

ولامأ

ةجوت

راكدأ

ليلج ينب

نيزر تيآ

نابيت

ةشابرب

ودافكأ

ليعامسا تيآ

ةفيلخوب

ةنسيسم

شوعم ينب

تويركسات

نتاملا نيانفأ

 يالفل

ليلجوب

ربربن يزيت

الفوأ قوسلا
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ةركسب ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةبقع يديسةركسب
ةقلوط

ةرطنقلا
يداولا ةبيرز
لالج دالوأ

لالروأ
سناربلا
بجاحلا

ةقانلا نيع
ةمتش

ةناشل
زوزع نب جرب
 نورقشوب
شاموأ
ةويل
يليلم
 ةمداخم
ةعريزملا
ةياطولا

ةلاغوف
سورغلا

دلاخ يديس
ةبيعشلا
نسودلا

شوحلا
طوطعز نيع
ضيفلا

يجان يديس ةقنخ
ةرومج
داعيملا سأر
سابسب
شنوشم

راشب ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

فينو ينبراشب
ةسدانق
ةلدابعلا

سابع ينب

رمحألا
لغوم
سياكوب
ةجيرم
تيغات
 جارف قرع
 نيدموب يراوه عورشم
ةلبلبت
يلقيإ
ترتمات
ءاطولا

فلخي ينب
زازرك
يدوميت
ريضخ دالوأ
يباصق
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ةديلبلا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

 ةديلبلا
كيرافوب
شيعي دالوأ
دارم ينب
ةفرعوب

نورفعلا
ةيازوم
ةفشلا

قيالعلا يداو
ومات ينب
ةعموصلا

نانيعوب
ةرقوب
ءاعبرألا

حاتفم

ليلخ نب
واورق
يلبشلا
ةمالس دالوأ

ناحوس
ةربابج
ناولم مامح
ةعيرشلا

رج يداو
ةنامرلا نيع

ةريوبلا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةريوبلا
ةيرضخالا

ماسب نيع
نالزغلا روس
ةلادشم
لولشب
ةيرداق

ةفرش
رزيحلا
مانسألا

ولابغ رئب
ةيمشاهلا

ةبيجعلا
توزغات

سيمخلا قوس
صيرخوأ جرب
يولعلا نيع
رجحلا نيع
رمع
فينحأ
روصنم ثآ تريروات
جيراهصلا
ولابغأ
دشار دالوأ
رصقلا لهأ
زيزعل تيآ
كرتلا نيع
يدربلا يداو
رودزم
تيدقات
ءاقرزلا ةرجحلا
ةرومعملا

نادير
ةيمكاحلا
ةريد
ةيمشدلا
ينارقملا

ةيحابج
ةلابردوب
ةلعم
ةمورق
ربربز
مركوب
ةيزوبخلا

ةوارور
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تسغنمات ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

اسيلابأتسغنمات

راغ نإ

مازق نإ

سلدا

قورزات

نيتواز نيت

حلاص نإ

لقمأ نإ

يوزلا ةراقف

ةسبت ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

رتاعلا رئبةسبت
ةعيرشلا
ةزنولا
تانيوعلا

ةرضخوب
طسرم
فيوكلا

ةيراكب
مدقم رئب
تامامحلا
ضيبألا ءاملا

جيرملا

ءاقرزلا نيع

بهذلا رئب

ريدلا فاحلوب

رقيروق

ناجيلث

ةلقعلا

ةعرزملا

سيطنق حطس

نجب

تابجيوحلا

يلع مأ

ةرسولا فاصفص

ةحلاملا ةلقعلا

نيرقن

ناكرف
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ناسملت ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ناسملت

ةروصنملا

ةينغم

يشمرلا

تاوزغلا

ةموردن

نوميم دالوأ

ةيانحلا

ةربص

ةسعلا باب

ناوتش

ناركس نبإ

سونس ينب

يديهم نب ىسرم

فسوي نيع

ةيلحاوسلا

ةتانز

يللا دبع يديس

يلاليجلا يديس

يناوسلا

ديعسوب ينب

نسوالف

تولات نيع

نينح

يهيوبلا

ةقاوفلا ةدريسم

ةلاحنلا نيع

ةريبكلا نيعلا

حاتف نيع

دهاجم يديس

ليازعلا

لدهب ينب

دالخ ينب

ريمع

ةزف نيع

رضخل يداو

ليمص ينب

ريتسم ينب

ةبارغلا نيع

ليده ينب ينرت

ءاثالثلا قوس

ةشيرعلا

روقلا

لوحفلا

خويش ةعبسلا

سوسرو ينب

ةلابج

ولحوب

تنايت

نسارومغي راد

ةرارغوب مامح

حاير دالوأ

ودبس
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ترايت ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

رقوسلاترايت

ةدنرف

ةيدهملا

ينومهد

ةيدامحلا

ةيوحر

وكالم

سمرك نيع

ترمخات

ةسيردم

ةقياشرلا

ةلالشلا رصق

ءافصلا عرشم

ديدحلا نيع

يليل يداو

ةرقوب

تمدقات

ءافصرلا ةليبج

ينغلا دبع يس

ةنينسوت

ةروظانلا

نيعبس

تيراز نيع

رداقلا دبع ريمألا ةلامز

نيغرس

رامع نب يلاليج

ةديت

لالم يلع يديس

ةندام

نامحرلا دبع يديس

ةميحش

ةليغم

ينسحلا يديس

يتخب يديس

ةسوردم

تبسلا

ةميعنلا

ةجيافلا

ةفوطرق

بهذلا نيع

فيقشوب نيع
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وزو يزيت ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

نثارا ثان ءاعبرألاوزو يزيت
علقم
ةيضاو
ترزقت
نوفزأ
ةدخ نب عارذ
ةقزازع
ةحيرف
ينغوب
نازيملا عارذ
تيامدات
دشار يزيت

فينغ يزيت
ةيوازلا نيع
سارتشم

نامعن يديس
نروكعا
نجرا

مامحلا نيع
نونقاو
ةلاود ينب
ةدوكام

ننوحرفا
يني ينب
فيساو
ةميجوب
ةقتاعملا

نقزوب
نيتمريت
يسيع ينب
ةريكم
يكيز ينب
تاقيرف
ىسوم ىيحي تيآ
حونوب
ةثالثن يزيت
نارغق ينقأ
يدهموب تيآ
تردوت تيآ
نراردوبأ
نافطي
دومحم تيآ

نينثإلا قوس
رزنمز ينب
يليلخ تيآ
ءاغيفيإ
فسوي يسأ
رجأ
نيتليلأ
لاحوسمأ

ىسيع لبج
نوميم
ترازميت
ليبقأ
فسوي يبأ
ىيحي تيآ
نسيلفا

ةنارزم
بيرغأ
ورقأ
ةفش تيآ
ولاموأ تيآ
ةشاوقأ تيآ
ودعوب تيآ
يركز
ولاموأ ةلوليأ

عماوس
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رئازجلا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةسماخلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةسداسلا ةقطنملا

روشاعلا

ىطسولا رئازجلا

ةقارشلا

ياد نيسح

ةرديح

ةيدمحملا

رايبألا

نونكع نب

ةيراردلا

ةعيرزوب

سيار دارم رئب

ميهاربإ يلاد

ةيدارملا

ةبقلا

مداخ رئب

دمـحما يديس

رامسلا يداو

ةبيورلا

ءاضيبلا رادلا

يلاواطس

ةبصقلا

ةياغرلا

نسح اباب

ةتوت رئب

ةدلارز

ناينبلا نيع

يداولا باب

ىسرملا

سوسم ينب

نافيكلا جرب

راوزلا باب

وديمح سيار

ةياط نيع

يرحبلا جرب

 نيغولوب

ةملاحم

تامامحلا

ةريودلا

تياف دالوأ

ةيسيارخ

ةيندملا

شيرق يداو

حارج شاب

ةبوروب

ةيناديوسلا

دادزولب دمحم

شارحلا

ةيراقملا

ةنيطنسق رسج

 يقارب

ىسوم يديس

ةجرملا ةلاست

سوتيلاكلا

ةواره

لبشلا دالوأ

ةلواحسلا

ةينامحرلا
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ةفلجلا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةراسو نيعةفلجلا
حبحب يساح
دعسم

لبإلا نيع
نيريب
ةيسيردالا
خويشلا راد
 فراشلا

لاجعل يديس

يراحصلا دح
بدحألا ةريوب
ينينرق
ةمطبلا ضيف
ةرومع
ماظعلا مأ

لاحرلا دس
لودلد

ةناملس
ةراطقلا

تيمظعات
ربجم
نارفعز
شعلا يساح
سيمخلا

لودف يساح
ديزياب يديس

ةيحيليلملا
بوقعي ينب
ديدقلا

راه نب
دبعم نيع
راكز
ةكف نيع
سيود
ءادهشلا نيع

لجيج ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ريهاطلالجيج
ةيليملا
ةناوعلا

ةيروصنم ةمايز
رداقلا دبع ريمألا
ةراطسلا
ةفقشلا

ةنسكات
فورعم يديس

رصنعلا
يبيبح ينب ةعمجلا

لوجع يداو يريخ
سواق
ةناجو
ةلميج
زيزعلا دبع يديس

يفشون رانقلا

حبار دالوأ
سيجاي ينب ةعيردوب
ركسع دالوأ فيسوب
شوردخ ىيحي دالوأ

ةلابغ
ةدايز نب ىملس
فداهلب يواروب
رهطلا جرب
نقارا
ةنحشلا
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فيطس ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

 ةملعلافيطس
 تانرأ نيع
ناملوأ نيع
لازأ نيع
ةريبكلا نيع
ةعاقوب

ةشومع
 زيزع ينب
ناليترو ينب
سادنعوب
قولزم
ةيسيرولا
ناودع دالوأ

ىورلا نيع
لاجق

ياب حلاص
ةنخسلا مامح
ةليمج
راشبن يزيت
 روقرقلا مامح
شرعلا رئب

 تازنق
ةسابع نيع
 روباب
 نيسو ينب
نالكوام
 لاطبألا رصق
جرب ءاضيب
ةدوف ينب
 ةرخصلا رزاب
 لالق
ءاقرزلا ةتلقلا

نسافيإ ةلات
 ةدادح رئب
ةنابش ينب
 ليبرح
لوغلا جرس

ةشماهدلا
تبسلا نيع
ةيواعم
جارقل نيع
رجحلا نيع
يلحوم ينب
يزيت تيآ
ةدازم لاون تيآ
مالسوب
 دمحأ يس دالوأ
رباص دالوأ
ةفصرلا
نابت دالوأ
ةماحلا

بلاطوب
ةليبق عارذ
ةلتلا
ةياطلا

 ةدوشات
ةعلب
 ةجلولا

درابلا يداو
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ةديعس ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

رجحلا نيعةديعس
دلاخ دالوأ

ركبوب يديس
ةنساسحلا
ميهاربإ دالوأ
بوي

نيسريت
ةرومعملا

ةنوخسلا نيع
تانح
تباث يود

دمحأ يديس
يبرعلا يالوم

ورمع يديس
ناطلسلا نيع

ةدكيكس ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةمورك يدامحةدكيكس
شورحلا

ةبازع

سولامت
لامج ناضمر
قئادحلا

ةلفلف
لقلا

شيغزم يديس
شيشدلا زاجم

روعشلاوب حلاص
ريشب ينب
راشرش نيع
زوزع نب
 رضخألا شوكب

نابلو ينب
دمـحم يدعس لدنج
ىسرملا

نويام قنخ
روهزلا يداو
ةيطع دالوأ
عاونق
ةنوتيزلا
عئارشلا

 ديز ينب
 طولبلاوب ةجلولا

ةرشق نيع
 ناديولا نيب
ةركركلا
بوطلا مأ

 نايزوب نيع
 ةزادرز
ةبابح دالوأ
ةطاطشوب
 تيوز نيع
 ريدغلا
تبسلا



٩٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٦١
29م0202 ةنس ربوتكأ٤

سابعلب يديس ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

نسحل يديس سابعلب يديس
فزيفس
دربلا نيع

ميهاربا يديس
ميهاربا نب ىفطصم
غالت
 سيداب نبا

يدـــيسوب يلع يديس
بوي نب يلع يديس

دلاخ يديس
 ةناهز يساح
راطمل
سيفينخوب

شودامح يديس
ةيباط

ةياضلا
 موحرم
 مامحلا رئب
روسفات
 تنومدوات

ةريروات يداو
 نسيلس يالوم

بوقعي يديس
ديرثلا نيع

بيعش يديس
شومد مجر
عبسلا يداو
وروازم

ةرواث ةلاحس
ةلاست
سانرمأ
جربلا عبجوب
ديسم
نادع نيع
ةردقم
ةيلش ةبيشع نب
نويفس يداو
وحد يساح
ةلاورز
 ينوملت
 يبرعلب
 نيمدنت نيع
ةبيصحلا

نيرم
ةليلب ناوتش
ينارقملا نيدلا ردب
ةداق نيع

ريازلا وحد يديس
ةرينت
تميلاغت
ءاملا سأر

ةبانع ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

رامع يديسةبانع
راجحلا
ينوبلا

لاحرب

ةدرابلا نيعلا
يديارس

ءافرشلا
يبياطش
بنعلا يداو
ةملعلا
تاعيرتلا
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ةملاق ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةملاق
يتانزلا يداو
سيلوب ويليه
فوقشوب
ريخلب
دمحأ ةرهموب

غابد مامح
جوجفلا

ةكولمات
عبصوب ةعلق
فولخم نيع
 رامع زاجم
ليابنلا مامح

دومحم يطاعوب
ةيامشن
 محشلا يداو
حارج نب
ةينكرلا

نيدموب يراوه
ةرازخ
ءاضيب نب نيع
ءافصلا زاجم
 يسيمخلا ةلابج
نيلزم ينب
 ةناشحوب
لدنص نيع

ةنونع ةوالس
ةبقعلا سأر
ةراوهدلا

اغارف يداو
 طابص جرب
ةداقر نيع
نادمحوب
يبرعلا نيع

ةنيطنسق ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةنيطنسق

 بورخلا

ةرامس نيع

نايزوب ةماح

دارم شوديد

ديبع نيع

فسوي دوغيز

نومحر دالوأ

ناديمح ينب

دايز نبإ

سيداب نبإ

 ويرجوب دوعسم
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ةيدملا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةيدملا
يراخبلا رصق
ةيقاوربلا

فيسوب نيع
ةيزيزعلا

 ناميلس ينب
طالبات
رامسلا عارذ
ةرزو
ةيرمعلا
ريبكلا بلقلا
ميهاربا دالوأ

ةرواذعلا ةلالش
نامعنلا يديس
واكش نب
يقاوسلا

باوج
ةينوبهشلا

يرماوع
بوجحملا يس
لوزغوب
ليبرح يداو

ناوغس
ربجم

فرعم دالوأ
قارد
 ةنغزم
ةينادمحلا
رضخألا فاكلا

نكسوب
ليحارشوب
توارفت
راغوب
زيزع
رئاود ثالث
بوهيم

عيبرلا يديس
دباع نب رئب
 رتنع دالوأ

ةشانح
ةياردس

ةيواسيعلا
ةوارغم
ةيريبزلا
ناضوحلا
دياد دالوأ
شيعوب
تايمد

 نايز يديس
ةديقسمات
ةيعبرلا

ةطعب
لاله دالوأ
ةرشعوب دالوأ

راهز يديس
دماد يديس
لقينش
ريصقلا نيع
ليلجلا مأ

ةحاتفم
 تانيوعلا

 نوشيعوب
عماوج سمخ
قناسلا
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مناغتسم ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

 نارغزممناغتسم
شمعم يساح
سلدات نيع

يلع يديس
نيدلا ريخ
طاريقوب
ةرسام

يسيون نيع
تاريس
رضخألا يديس
ةدايص
ةيديتس
جاجح

ةشاعشع
ءارضخ
ناضمر كلاملا دبع نب
ريخلا يداو
فيرش يديس نيع
ةكانرف
ةروصنم
ةيرهاوطلا

روص
راطعلب يديس
رانيدوب نيع
ملاغوب دالوأ
هـللا عم دالوأ
تياقزت
ةيرامكن

فاصفص
ةيلفاوسلا
نايسحلا

ةليسملا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةليسملا
ةداعسوب

ىسيع يديس

جارد دالوأ
ةرقم
موهرب
لجحلا نيع
حلملا نيع
ديضاعملا
 ةلابقلا يدع دالوأ
ةبياعلب

 رماع يديس
 ميهارب يديس دالوأ
دماوحلا

 دعسم لبج
ةعلضلا مامح
يضام دالوأ

ءارضخ نيع
لماهلا

فيصم
 لالش
لدجم
ةعنم
رورس نب

ةفراطملا
عماوصلا
ةنهاهد
ناتلو
ةسمات
حوز نب
ةنابخ
ريجلا دس يطوطخ
فيراعملا

ناملي ينب
حياسلا يطوب

سرجه يديس
دمحم يديس
شيرلا نيع
سراف نيع
ةضفلا رئب

 ميلس
 ةغونو
تنومرات
روصنم دالوأ
روزرزلا
ناميلس دالوأ

فايضوب دمـحم
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ركسعم ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ركسعم
ةيدمحملا

 قيس
فينغيت
سيرغ
ةيفينحوب

ةناهز
لاطبألا يداو
مشحلا
جربلا

ةيغات يداو
رومطم

ةداق يديس
نموملا دبع يديس

ةينومأملا
ةسوام
سراف نيع
ةحورف
 يزيت
ناكف نيع
ينهوب
زاكع
رونملا

يرمغلا
ةرارجس
زودلا عطقم
ةيلياحسلا
ةيميالعلا

فوع
ةطمالز
نيسح
 ةنطقلا
ءافرشلا

قيقارف
ديعسوب يديس
ةضقام
شوريمع نيع سأر
موجرق
ةيولخ
سورغ
ناينب
ةدعقلا

سرف نيع
طرقلا

طومسن
رابجلا دبع يديس
حارف نيع

ةلقرو ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

تاسيورلاةلقرودوعسم يساح
ترقوت
ةلزنلا

تسبسبيت

ءاضيبلا نيع
ةيدباعلا ةيوازلا

دليوخ يديس
هـللا دبع نب يساح
ةسوقن
ةمربلا
ةريجحلا
ةيلاعلا

نيسامت
رماع ةديلب
 نيراقملا

ناميلس يديس
تابيطلا

رصان نب
رقنملا



ـه2٤٤١ ماع رفص٩٥٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربوتكأ٤ 34

نارهو ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

نارهو
ليدق
ويزرأ
ةيناسلا

كرتلا نيع

ةمركلا
ريبكلا ىسرملا

ةويطب
رصنعلا

رفصوب
خوسفم يساح
تاليلت يداو
 نيغرسم
سيليلتوب
ريجلا رئب

ةحيرف نب
جاجحلا ىسرم
هيبلا نيع
فينوب يساح
ىمحشلا يديس
 ةمركلا نيع
ةبقع نب يساح
يوارفط
سيتفوب
ةياربلا

 ىقبي نب يديس

يزيليا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

يزيليإ
تناج
بادبد
سيردإ رمع جرب
ساوحلا جرب
سانيمأ نإ

ضيبلا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

بطقوبضيبلا
خيشلا يديس ضيبألا

ةصاقور
مالعوب
ةنيزيرب

ةلالش
 نوغمسوب
رثيخلا

نيلومسوت
قيقشلا
دونبلا

كارعلا نيع
ةوابرع
ةراهملا
لوسغ
ةدكارك

نتيتس
رماع يديس
 ناميلس يديس
روفيط يديس

رمحألا فاكلا
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جيريرعوب جرب ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

جيريرعوب جرب
يداولا سأر
ريدغلا جرب
 ريشايلا

ةيدامحلا
تورغات نيع
يلع دصق رئب
ليلخ
كرابم يديس

رصنعلا
ةرومز جرب
ةناجم
ةروصنملا
ريهملا

تيعلقت
 ةطبارلا

ةوانسح
 نامحد دالوأ
ةلقلا

قرفت
ةرفاعجلا
ميهاربا يديس دالوأ
 دواد نب
ريتسكت
ةرست نيع
ميهاربإ دالوأ

ةساليغ
روميلب
روصقلا
شعلا

ترمست
نياملا

رصنلا ةينث
ةزارح

سادرموب ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

HƒeôOGS¢ليانم جرب
واودوب
ةنشخلا سيمخ
رسي
نيبالجيت
وصروق
يرومز
ةينثلا

ىسوم دالوأ
 يدامح
ىفطصم يس
دحلا قوس
يرحبلا واودوب
ةبورخلا

ةرادق ةزقزوب
جاده دالوأ
سلد
ةيلغب
دوش نب
ريفعأ
ةقروت

تيرزمت
رماعلا ةبعش
دواد يديس

 ىسيع دالوأ
تانيج
ةطاقل
ةيرصانلا

نارمع ينب
شاطعبرألا
لاّمع
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فودنت ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

فودنت
لسعلا مأ

فراطلا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

فراطلا
يديهم نب
ناعرذلا

ةجلثوب
ةلاقلا

سابسبلا
راجحوب
طشلا

رويطلا ةريحب
راتخم ةطيابش
لسعلا نيع

ناحيرلاب
خراوسلا

روفصع
رزيرز
ةمركلا نيع
ةنوتيزلا

قوسلا لمر
نوتيزلا يداو
ةيفاشلا

يناهش
سوقوب
نويعلا

حلاص ينب مامح

تليسمسيت ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

تليسمسيت
دحألا ةينث

يتسيمخ
مجرألا
نويعلا
ةيرهزألا

ةماعنوب جرب

ناميلس يديس
 ماسب دالوأ
تحالمات
دياقوب
رداقلا دبع ريمألا جرب
بعلم
ءاعبرألا
مصاعملا

يرامع
يرتنعلا يديس
تنشوتوب يديس

ةيفسويلا
نسحل ينب
بيعش ينب

دباع يديس
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يداولا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةضايبلايداولا
ةعماج
ريغملا

ةفيلخ يساح
ةليبدلا

نينيوك
رامق

ةشق ينب
ءاملا راود

يبرعلا بلاط
ةدنلعلا يداو
ةلقعلا

ليلخ يديس
ةلدنت

 ليطس
ةيارمح
ةرارم

نارمع يديس
يوافيرطلا

ميركلا دبع يناسح
ىسنو هيم
ةبيقرلا

توزغات
حابر
نرقملا
ةلخنلا

سامرو
رويطلا مأ

نوع يديس

ةلشنخ ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةماحلاةلشنخ
سياق
ةغيسنا

ةليوطلا نيع
شاشر دالوأ

راشش
راباب
ةسوتم
تنايزوات
لمحملا
 ةراصمأ

ةيلش
سوباي
ةمامحوب
ناريخ
ةزمات
ياغب
ةليمرلا

ةجلولا
لالج
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سارهأ قوس ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةتاردسسارهأ قوس
شوروادم

ةروات
ةنهارملا
ةحورشملا
سيردإ دالوأ
 مياظعلا مأ
شوحوب رئب
ةدادحلا

ةسيمخ
ناطلس نيع
شافيت
ةبوقرلا
ةعيردلا
ةيرورعزلا

ناليو
جرف يديس

ةشنانحلا
ةنازلا نيع
تيربكلا يداو
تلاقرت
يباوزلا

ناديولا لفاس
ةراضخل

نمؤم دالوأ

ةزابيت ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ليعامساوبةزابيت

 لاشرش

ةدواود

ةياروق

دشار يديس

يتسيمخ

نوراهوب

تياروقت نيع

ةعيلقلا

طوجح

ةكوف

نيعلا رمحأ

ةبطاطحلا

رمع يديس

ةقيقروب

ساليغ يديس

روظانلا

رصانم

سومادلا

نوملسم

طاهرل

دارم

صنلا ةرجح

ةبيعشلا

لابغأ

نايمس يديس

كليم ينب
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ةليم ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةليم
ةويجرف

ديعلا موغلش
تنانجات

ةمغالت
ءاجنلا يداو
ةقوق مرارق
ةينامثعلا يداو
ةياغزلا
دشاورلا

يدشار دمحأ
نيتلا نيع
 متاحوب
ةريشملا

كولم نيع
شيرح ءاضيبلا نيع
ناقس يداو
نانياب يعرت

ناورم يديس
ةزرز رانيم
تنقربيت
سابرب يضايعلا

سارأ ةريمع
حالصوب يجارد
ةراقيشلا

ةلامح
ةفيلخ يديس
نمحرلا دبع يحي نب
فولخ دالوأ
ةشق ينب يحي
يعاطمل ةلاست
ةدادح ناداست

ىلفدلا نيع ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ىلفدلا نيع
ةنايلم سيمخ
ةنايلم
فاطعلا

بيرع
 عفدموب
خايشل نيع
ةفيلخ دالوأ رئب
دلاخ ريمألا جرب
 ناطلسلا نيع

رضخألا يديس
لدنج
ةرماعلا

ةنيور
ةيدابعلا

ةديلج

ةينيسحلا
يكرتلا نيع
ءافرشلا يداو
نيناكربت
ةغير مامح
 دشاروب
ةيرطاخملا

يحيوب نيع
شوبرب
نياملا

خيشلا دالوأ ةعمج
ةعمج يداو
 لالع نب

دايز نب قراط
 ةغاقز ةتشات
 صاعلاب
ناينبلا نيع
ةيناسحلا

نيدز
ةيحطب
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ةماعنلا ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةماعنلا

ةيرشم

ءارفصلا نيع

ضويبلا

رمع نب نمكم

ليلخ نب نيع

ريدصق

تويت

ةلسع

رارغم

قزروب نينج

ةفيسيفس

تنشومت نيع ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

تنشومت نيع
رجحوب مامح
فاص ينب

ةقرات
حلاملا
ةيرماعلا

 ةلغلا يساح
ءاعبرألا نيع
ةروزمات
حابصلا يداو

نيدموب يديس
شقرب يداو
ةنساسحلا

فوتنش
لحيكلا نيع
 ليللا بقع
لالغأ

ةبلطلا نيع
رداقلا دبع ريمألا

يفاصلا يديس
ةبارغلا ةصاهلو

شايروأ يديس
محللا ةبعش

لحيك دالوأ
 ةدع نب يديس

ةعمجوب دالوأ
ديعاسملا

راجزوب
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ةيادرغ ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

ةيادرغ
ةرونوب

يليلتم
ةعينملا

نايرب
ةرارقلا

ةوحض نب ةياض
ةراقلا يساح
فطعلا

 بسبس
ةروصنملا

لحفلا يساح
ةنافلز

نازيلغ ةيالو

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ىلوألا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةيناثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةثلاثلا ةقطنملا

تايدلبلا
يف ةفنصملا

ةعبارلا ةقطنملا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسماخلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةقطنملا يف
ةسداسلا

 ةيويدجويهر يداونازيلغ

رمطملا

ةندامحلا

ةعمجلا يداو

ىسوم يمع

للي

ةنوزام

يلع نب دمـحم يديس

ةنويدم

ةداعس يديس

ةرومز

سادنم

نازرو

ةدوع نب دمـحم يديس

باطخ يديس

ةزقزوب لسعلب

دواد نب

راطقلا

مالسلا يداو

شيعي دالوأ

دباع يديس ةجرم

قراط نيع

يرمحلا

بوهيم يديس دالوأ

ةعلقلا

 قرزل يديس

فالحالا

ةمحرلا نيع

دحالا قوس

ةكمرلا

يساحلا

ةجلولا

نوقرد ينب

هـللا دبع نب راد

سيتنز ينب

ةلاكشلا دح
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ةراجتلا ةرازو

ةنس تشغ32 قفاوملا2441 ماع مّرحم4 يفخّرؤم رارق
ماع يناثلا عيبر11 يفخّرؤملا رارـــقلا لّدـــعي ،0202
دّدــحي يذـــلا9102 ةـــنس رــــبمسيد8 قـــــفاوملا1441
ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
ةرازوــل يـــــجولونكتلا رـــــيوطتلاو يــــملعلا ثـــــحبلل
.ةراجتلا

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

32 قـــفاوملا2441 ماـــع مّرـــحم4 يف خّرؤـــم رارـــق بــــجومب
يـناثلا عـــيبر11 يف خّرؤــــملا رارـــقلا لّدـــعي ،0202 ةـــنس تـــشغ
ةمئاقلا دّدحي يذلا9102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا1441 ماع
يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـّلـلا ءاضعأل ةـيــمسالا

: يتأي امك ،ةراجتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب )أ “

تاـــــــطاشنلا طـــــبضل ماـــــعلا رــــيدملا ،يلـــــق يــــماس دـــــيسلا –
،ياكب ىسيع دّيسلل افلخ ،اسيئر ،اهميظنتو

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

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

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

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

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

تايلمعل ريدم ةبئان ،نياوروب ةريجه ةنيمأ ةديسلا–
،ةـماـعـلا لـئاسوــلاو ةــيــلاملا ةــيرــيدمب ةــبساحملاو ةــيــنازــيملا

،يزوزعم ديشر دّيسلل افلخ ،اوضع

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

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

تشغ61قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ62 يفخّرؤم رارق
لوألا عيبر51 يفخّرؤملا رارقلالّدعي،0202 ةنس
نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد4قفاوملا9341 ماع
ةــــــينطولا ةــــــلاكولا ةرادإ ســـــــلجم ءاــــــضعأ نييــــــــعت
.ةيديلقتلا ةعانصلل

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

61قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع لوألا عيبر51 يف خّرؤملا رارقلالّدعي ،0202 ةنس تشغ

نييــــــــــعت نــــمضتملاو7102 ةــــــنس رـــــبمسيد4قــــــفاوملا9341
،ةيديلقتلا ةـــعانصلل ةـــينطولا ةــــلاكولا ةرادإ ســـلجم ءاــــضعأ
: يتأي امك ،لّدعملا

 )ىتح رييغت نودب( ....................................................... “

فـــــــّلكملا رــــيزوـــــلا لـــــــثمم ،ةــــــنقوب حاــــتـــفلا دــــــبع دـــــيسلا–
،ينامعن قحلا دبع دّيسلل افلخ ،ةـــحايسلاب

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

،شورـــك ةـــليبن ةدـــيسلاو هـللا ءاـــطع نـــب ناوــــضر دــــيسلا–
ةــــــــعانصلاب فـــــّلكملا رــــــيزولا فرـــــط نـــــم نيــــنّيعم نــــــيوضع
،لاجملا يف امهتاءافكل ،ةيديلقتلا

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

ناكسلاو ةحصلا ةرازو

تايفشتسملا حالصإو

1441 ماـــــع ةـــــجحلا يذ91 يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
ىلع ةـــقفاوملا نــــمضتي ،0202 ةـــنس تـــشغ9 قــــفاوملا
رــــبخملا كالـــــمأل يرـــــيدقتلاو يـــــمكلاو يـــــفيكلا درــــــجلا
هلئاسوو ةــينالديصلا تاــــجوتنملا ةــــبقارمل يـــــنطولا

 .هقوقحو هيمدختسمو
`````````````````````````

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا554-19 مقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوملا2141 ماع ىلوألا ىدامج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قــفاوملا5141 ماـــــع ناــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

52 يف خّرؤــملا973-11 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

2  يف خّرؤملا724-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2102 ةـــنس رـــبمسيد61 قــــفاوملا4341 ماــــع رــــفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تاـــيفيكو طورــش

،ةلودلل ةعباتلا



٩٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٦١
43م0202 ةنس ربوتكأ٤

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

03 يف خّرؤــملا091-91 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
ماهم ددحي يذـــلا9102 ةـــنس وـــيلوي3 قــــفاوملا0441 ماـــع لاوــــش

،اــــــهريسو اـــــــــهميظنتو ةـــــينالدــــيصلا دراوـــــملل ةــــــــينطولا ةـــــــــلاكولا
،هنم03 ةداملا اميس ال

عــــيبر71 يف خّرؤــــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا ىــــضتقمبو –
نــمضتملاو9102 ةـــنس رـــبمسيد41 قــــفاوملا1441 ماــــع يــــناثلا

يريدقتو يمكو يفيك درج دادعإب ةّفلكملا ةنّجللا ءاضعأ نييعت
ربخملل ةعباتلا قوقحلاو نيــمدختسملاو لـــئاسولاو كالــــمألل
،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا

: يتأي ام نارّرقي

موـــسرملا نــــــم03 ةداـــــملا ماـــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
0441 ماــــــــع لاوــــــــش03 يف خّرؤــــــــملا091-91 مــــــــقر يذــــــيـــــــفنتلا
ىلع قداـصي ،هالـــعأ روـــــكذملاو9102 ةــــنس وـــــيلوي3 قـــــفاوملا
ينطولا رــــبخملا كالــمأل يرـــيدقتلاو يــــمكلاو يــــفيكلا درــــجلا

هـــيمدختسمو هــــــلئاسوو ةــــــينالديصلا تاــــــجوتنملا ةــــبقارمل
.ةينالديصلا دراوملل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ةلّوحملا هقوقحو

يــــــفيكلا درــــجلا رـــــضحم رارــــقلا اذـــــه لــــصأب قــــحلُي :2 ةداملا
قوقحلاو نيمدختسملاو لئاسولاو كالمألل يرـيدقتلاو يــمكلاو
اـــقفو هرّرـــحت يذــــلاو ،هالــــــعأ ىلوألا ةداـــــملا يف اـــــــهيلع صوــــصنملا
ةــــــكرتشم ةــــيرازو ةــــنجل ،اــــمهب لوــــمعملا مــــيظنتلاو عـــــيرشتلل
تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةـحصلا ةرازو يلـــثمم نم ةـنوكم
.ةيلاملا ةرازوو

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

تشغ9 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ91 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

ربمتبس31 قفاوملا2441 ماع مّرحم52 يفخّرؤم رّرقم
ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس

.لئاسولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر ّنإ

82 يف خّرؤملا903-61 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نــمضتملاو6102 ةــنس رــبمفون82 قــفاوملا8341 ماـــع رـــــفص

،هريسو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت

81 يف خّرؤـملا553-71 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس رــبمسيد7 قــفاوملا9341 ماــع لوألا عــيبر
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألا ميظنت
،يعامتجالاو

ماع بجر31 يف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنس سرام8 قفاوملا1441
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

32 يف خّرؤــــــملا يذـــــيفنتلا موـــــسرملا ىلــــــع عالــــــطالا دــــــــعبو–
نــمضتملاو0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ
،لئاسولا ةرادإل اريدم ،شواش فيطللا دبع ّديسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،شواش فيطللا دبع ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
سيئر مـساب ،هـــتايحالص دودــــح يف ءاــــضمإلا ،لــــئاسولا ةرادإ
قئاثولا عيمج ىلع ،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

.تاررقملاو

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

ربمتبس31 قفاوملا2441 ماع مّرحم52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ريت اضر


