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ةـّيميظنتميسارم
ماــع ناــضمر٠١ يفخرؤــم٠٥١-١٢ مــقر يـسائر موــــسرم

نــــــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــــــنس لــــــيرــــــبأ٢٢ قـــــــفاوــــــملا٢٤٤١
ةرازو رــــــــييست ةــــــــينازـــيم ىلإ داـــــــــــمتعا لــــــــيوـــــــحـت
.ةيجراخلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــــع ءاـــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مـــقر نوــــناــــقلا ىـــــضتقمبو –
نيــــناوقب قــــلعتملاو٤891 ةـــنس وــــيلوي7 قـــــفاوــملا٤٠٤1 ماـــــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا

ىداــــمج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداــــمج81 يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةـــنس يـــفناج2 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خرؤــــــملا2٠-12 مــــــقر يـــــسائرــلا موـــسرــمـلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نـــم ةــيجراخلا نوؤـــشلا رـــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٥61( رانيد نويلم نوتسو ةسمخو ةئام

19-73 مـــــــقر باــــبلا يفو ةـــــكرــتشملا فـــــيلاكتلا ةــــــينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

هردـــــق داـــمتعا12٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصــــخي:٢ ةّداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٥61( رانيد نويلم نوتسو ةـــسمخو ةـــئام

مقر بابلا يفو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف
- يسامولبدلا لمعلا - جراـــــخلاب ةدوــــــجوملا حلاــــــصملا”73-12
.''ةفلتخملا فيراصملا

،ةــيجراخلا نوؤــــشلا رــــــيزوو ةــــــيلاملا رـــيزو فـــــلكي :٣ ةّداملا
يف رــــــــشنــي يذــــــــلا موـــــــسرـــــــملا اذـــه ذـــــــــــيفنتب ،هــــــصخي اــــــــميف لــــــــــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ليربأ22 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رـئازجلاب رّرـح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٢٤٤١ ماع ناضمر٥١ يفخرؤم٨٦١-١٢ مقر يسائر موـــسرم
ماــــــــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،١٢٠٢ ةـــــنس لــــــيربأ٧٢ قـــــــفاوملا

.ةموكحلا يف وضع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم7-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
9 يف خرؤــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –

نــمضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري
ريزو ،رازموب ميهاربإ ديسلا ماهم ىهنت:ىلوألا ةّداملا

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا
ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرــملا اذـــــه رــــشني :٢ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ليربأ72 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٥1 يف رـئازجلاب رّرـح

.12٠2 ةنس
نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤٤١ ماع ناضمر٥١ يفخرؤم٩٦١-١٢ مقر يـسائر موــــسرم

رــــيزو فيلكت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢ قفاوملا
رـــــــيزو ماــهمب ةــيديصلا تاــجتنملاو يرـــحبلا دــــيــــصلا
.ةباينلاب ةيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــيربلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم7-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
9 يف خرؤــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –

نــمضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خرؤــملا861-12 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –
نـــــمضتملاو12٠2 ةـــنسلــــيربأ72 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ناـــضمر
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ماهم ءاهنإ

: يتأي ام مسري
رـيزو ،يخورــف دــمــحأ دــيس دــيـسلا فــلــكـــي:ىلوألا ةّداملا

دــيرــبــلا رــيزو ماــهمب ،ةــيدـــيصلا تاـــجـــتـــنملاو يرـــحـــبـــلا دـــــيصلا
.ةباينلاب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرــملا اذـــــه رــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ72 قــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٥1 يف رـئازجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٥١
5م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢

ماــــع ناـــــضمر٥ يفخّرؤــــم٦٤١-١٢ مــقر يذـــيفنتموـــسرم
تاـيفيك ددـــحي ،١٢٠٢ ةنس لـــيربأ٧١قـفاوـملا٢٤٤١
ماـمتإل صصخملا دــيحولا كاــّبشلا رــييستو ليعفت
روـــــبعلاو دارــــيتسالا دــــنع ةــــيكرـــمجلا تاءارـــــــجإلا

.ريدصتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

72 يف خرؤملا7٤٤-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا12٤1 ماع ناضمر
ةـيـلودـلا ةـيـقاـفـتالا لـيدـعـت لوــكوــتورــب ىلع ظــفــحــتــب قــيدصتــلا
ةنس ويام81 ،وتويك( ةيكرمجلا ةمظنألا قيسنتو طيسبتل
،9991 ةنس وينوي62 موي ليسكوربب ررحملا )3791

ماع ناضمر٠2 يف خرؤـــملا9٥-٥7مـــقر رـــمألاىـــضتقمبو –
نوـــناقلانـــمضتملاو٥791 ةـــنس رـــبمتبس62 قــــفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

6931ماع لاوش92 يف خرؤملا٠8-67مقر رـــمألاىضتقمبو –
،يرــحبلا نوـــناقلانـــمضتملاو6791 ةــــنس رــــبوتكأ32 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ماع نابعش92 يف خرؤملا7٠-97مقر نوناقلاىضتقمبو –
،كرامجلا نوناقنمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،هنم رركم19 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

ةـــجحلا يذ6 يف خرؤـــملا71-78مــقر نوـــناقلاىـــضتقمبو –
ةــيامحب قــلعتملاو7891 ةـنس تــشغ لوأ قــفاوملا7٠٤1ماـــع
،ةيتابنلا ةحصلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا8٠-88مقر نوناقلاىضتقمبو –
تاــطاشنب قــــلعتملاو8891 ةـــــنس رـــــياني62 قــــــفاوملا8٠٤1ماــــــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا

ماـــعرـــفص92 يف خرؤـــملا3٠-9٠مقر نوــناقلاىـــضتقمبو –
ةــــيامحب قـــــلعتملاو9٠٠2 ةــــنس رـــياربف٥2 قـــــفاوملا٠3٤1
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماعنابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-9٠مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

يناثلا عيبر11 يف خرؤملا٤٠-٥1 مقر نوناقلاىضتقمبو –
دــعاوقلا ددــحي يذــلا٥1٠2 ةـنس رـياربفلوأ قــفاوملا63٤1 ماــع
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس وــيام٠1 قـــفاوملا93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٥٠-81 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةراـــــــجتلاب قـــــلعتملاو81٠2 ةــــــنس وـــــيام٠1 قـــــــفاوـــملا93٤1
،ةينورتكلإلا

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠-81 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةــــــيامحب قــــــلعتملاو81٠2 ةــــــنس وـــــينوي٠1 قـــــفاوملا93٤1
تاذ تاـــــــيطعملا ةـــــجلاعم لاـــــجم يف نييــــــعــيبطلا صاـــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤــملا87-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـنس رـــــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـحي يذــلا٥991 ةنس رــياربف٥1 قــفاوملا٥1٤1 ماــع ناــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا2٤1-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـــــلا61٠2 ةــــنس وـــــيام٥ قـــــفاوملا73٤1 ماــــع بــــجر72
،اينورتكلإ ةعّقوملا ةقيثولا ظفح تايفيك

32 يف خرؤـــــملا29-71 مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
71٠2 ةـــــــــنس رــــــيارــــــــبف٠2 قــــــفاوــــملا83٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
تامولعملا ماظنو ةراشإلل ينطولا زكرملا ثادحإ نمضتملاو
،هميظنتو كرامجلل

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رركم19 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ويلوي12 قفاوملا9931ماع نابعش92 يف خرؤملا7٠-97مقر

اذــــه فدــــهي ،هالــــعأ روـــــكذملاو ممـــــتملاو لدـــــعملا ،9791 ةــــنس
ديحولا كاّبشلا رييستو ليعفت تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا
دارـــــــيتسالا دـــــــنع ةــــــيكرـــــمجلا تاءارــــــجإلا ماــــــمتإل صصــــــــخملا

.ريدصتلاو روبعلاو
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مامتإل ةديحولا لوخدلا ةطقن ديحولا كّابشلا لثمي :2 ةّداملا
دنع ةبقارملاب ةقلعتملا قئاثولاب لفكتلاو ةيكرمجلا تاءارجإلا
.ريدصتلاو روبعلاو داريتسالا

لدابتلا حيتت ةينورتكلإ ةصنم ديحولا كاّبشلا لكشي
فـــــــلتخم نيـــب قــــئاثولاو تاـــــمولعملل يــــــنورتكلإلا رــــــشنلاو
ماــــهم دودــــح يف ،ةــــيجراخلا ةراـــــجتلا ةـــــلسلس يف نيـــــلخدتملا

.لخدتم لك تايلوؤسمو

ينورتكلإلا لدابتلا تاصنمب ديحولا كابشلا طبر نكمي
رـــــبع ةـبقارملاب ةــــقالع اـــهل يـــتلا ىرـــخألا تاـــمولعملا مـــظنو
.دودحلا

: ىلإ ديحولا كاّبشلا فدهي:٣ ةّداملا

،دودحلل قسنم رييست نامض –

ةباقرلاب ةطبترملا ةــيكرمجلا تاءارـــجإلا ماـــمتإ ديـــحوت –
،لوخدلا طاقن ىوتسم ىلع ةيجراخلا ةراجتلا ىلع

قلعتملا ميظنتلاب ةفلكملا تائيهلا نيب نواعتلا عيجشت –
،دودحلا ىلع تاقفدتلاب

،قئاثولا لاسرإو تانايبلا ليجست يف راركتلا بنجت –

ةــــــلسلس يف نيـــــلخدـــتملا عــــيمج نيـــب لــــــصاوتلا نيـــــسحت –
،ةيجراخلا ةراجتلا

،ةيناديملا ةباقرلا تايلمع ليهستو ديحوت –

،شغلا رطاخمب صاخلا رييستلا معدو نيسحتب حامسلا –

،ةبقارملاو تاءارجإلا فيلاكتو ةجلاعملا لاـجآ صــيلقت –

تاءارـــــجإلل يداــــملا عــــباطلا نــــع ءاــــنغتسالاو فــــيفختلا –
.اهتيفافش نامضو دودحلا ىلع ةبولطملا ةيكرمجلا

ةيرحبلا ةيدودحلا طاقنلا ديحولا كّابشلا يطغي:٤ ةّداملا
مــيلقإلا لــخاد ةــعقاولا ةـــبقارملا طاـــقن يـــقابو ةــــيربلاو ةــــيوجلاو
.ينطولا

ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارمب ديحولا كّابشلا حمسي :٥ ةّداملا
ةـــــــــبقارــــــم اذكو رــــيدــــــصتلاو روــبـعلاو دارــــــــيتسالا دـــــــــــنع فرــــــصلاو
.ةيديربلا دورطلا ةكرحو لقنلا لئاسوو نيرفاسملا

عم نواعتلاب ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا نمضت:٦ ةّداملا
: نيينعملا نيلخدتملاو تائيهلاو تارادإلا

،ديحولا كاّبشلا رييستو لالــغتسالا دــيق عــضوو زاــجنإ  –

.ديحولا كاّبشلا ريوطتو ريس ةعباتمب لفكتلا  –

يف نوــــــــينعملا نوــــــلخدتملاو تاـــــئيهلاو تارادإلا مـــــهاست
تالالتخالا ةــجلاعمو دـــيحولا كاـــّبشلا ماـــظنب يداـــملا لــــفكتلا
.هلالغتسا ءانثأ اهثودح نكمي يتلا

تارادإلا اذـــــــكو كراـــــمجلل ةــــماعلا ةــــيرـــيدملا رـــــهست:٧ ةّداملا
لومعملا دعاوقلا ناـمض ىلـع نوـــينعملا نوـــلخدتملاو تاـــئيهلاو
راطإ يف ةينعملا ةيتامولعملا مهتمظنأ ةيقفاوتب ةطبترملا اهب
.ديحولا كّابشلا

كاـــــّبشلا ىلإ لوـــصولا طورـــشو تاـــيفيك ددــــــحت:٨ ةّداملا
قئاثولاو تامولعملا نيمأتو لدابت اذكو همادختساو دـــيحولا
رـيزولا نــم رارق بــــجومب ،هـــقيرط نــــع ةجلاعملاو ةــــضرعتسملا
فـــــــلكملا رــــــيزوـــــلا نيـــــب كرـــــــتشم رارـــــــق وأ ،ةـــيلاــــملاب فـــــــــلكملا

.ةلاحلا بسح ،نيينعملا ءارزولا وأ ريزولاو ةيلاملاب

اــــــــــــهتفصب ،كراـــــمجلل ةــــــــماعلا ةـــــيرــــــيدملا رــــــهست:٩ ةّداملا
ىلع ،نيلخدتملا فلتخم عم نواعتلاب ،ديحولا كابشلل ةريسملا

.اهتيّرس نامضو ةجلاعملا تانايبلا نيمأت

،ةــــمدخلا زــــيح دــــيحوـــــلا كاــــّبشلا عــــــضو لـــجأ نـــــم :٠١ ةّداملا
تاءارــــجإلاب نوـــينعملا نوــــلخدتملاو تاــــئيهلاو تارادإلا كراــــشت
ريضحتلا لاغشأ يف ،دودحلا ىوتسم ىلع ةبقارملاب ةطبترملا

قــئاثولاو تاـــمولعملا لداـــبت تاءارــــجإ ىلــــع ةــــقداصملاو دادــــعإلاو
ةــــــماعلا ةـــــيرـــيدملا حــــــلاصم عــــم قــــــــيسنتلاب كلذو ،ةــــــيرورــــــضلا
.كرامجلل

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرــملا اذـــــه رــــشني :١١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ71 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناــضمر٥ يف رــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٧٤١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةــــصنم عـــضو نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس لـــيربأ٧١قـــفاوـملا
.ةيمقرلا تانايبلا لدابتل يئانيملا عمتجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اــــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص21 يف خرؤملا1٠-87 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ماـــــــمضنا نـــــمضتملاو8791 ةــــــنس رـــــياني12 قــــــفاوملا8931



١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٥١
7م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢

ةـيقافتالا ىلإ ةــيبعشلا ةــيطارقميدلا ةـــيرئازجلا ةــــيروهمجلا
ةنيدمب ةـــــمربملاو عـــــئاضبلا قـــــيدانصب ةـــــقلعتملا ةــــيكرمجلا

،2791 ةنس ربمسيد2 يف فينج

ةجحلا يذ21 يف خرؤملا13٥-38 مقر موسرملا ىضتقمبو –
مامضنالا نمضتملاو3891 ةنس ربمتبس91 قفاوملا3٠٤1 ماع
9 يف ةمربملا ،ةيلودلا ةيرحبلا ةكرحلا ريسيتل ةيقافتالا ىلإ
،ندنلب٥691 ةنس ليربأ

7 يف خرؤملا8٥-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس سرام31 قفاوملا٠2٤1 ماع ةجحلا يذ
لبق نم نفسلا ىلع ةباقرلا لوح مهافتلا ةركذم ىلع قيدصتلا
يف ةــــعّقوملا ،طـــسوتملا ضـــيبألا رـــحبلا ةـــقطنمب ءاــــنيملا ةــــلود
،7991 ةنس ويلوي11 خيراتب  اطلام

72 يف خرؤملا7٤٤-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا12٤1 ماع ناضمر
ةـــيلودلا ةـــيقافتالا لــــيدعت لوــــكوتورب ىلــــع ،ظـــفحتب ،قـــــيدصتلا
ةــنس وــيام81 وــتويك( ةـــيكرمجلا ةــمظنألا قـــيسنتو طيـــسبتل
،9991 ةنس وينوي62 موي ليسكوربب ررحملا )3791

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا٠٤-٥7 مقررمألاىضتقمبو –
ميظنت نـمضتملاو٥791 ةنــس وـــينوي71 قـــفاوملا٥931 ماــــع
،ئناوملا يف عئاضبلا ءاقب لجأ

6931 ماع لاوش92 يف خرؤملا٠8-67 مقررمألاىضتقمبو –
،يرــــحبلا نوـــــناقلا نـــــمضتملاو6791 ةــــنس رـــــبوتكأ32 قــــــفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،ممتملاو لدعملا

ةجحلا يذ6 يف خرؤملا71-78 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قــلعتملاو7891 ةــــنس تـــشغ لوأ قــــفاوملا7٠٤1 ماــــع
،ةيتابنلا ةحصلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا8٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاـــطاشنب قـــلعتملاو8891 ةــنس رـــياني62 قـــفاوملا8٠٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠ مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةـــــيامحب قـــــلعتملاو9٠٠2 ةــــــنس رــــياربف٥2 قــــــفاوملا٠3٤1
،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

يناثلا عيبر11 يف خرؤملا٤٠-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددــحي يذـــلا٥1٠2 ةـــنس رـــياربف لوأ قــــفاوملا63٤1 ماــــع
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٥٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةراـــــجتلاب قــــــلــعتملاو81٠2 ةــــــنس وـــــيام٠1 قــــــفاوـــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــــياــــمحب قـــــلعتملاو81٠2 ةـــــنس وـــــينوــــي٠1 قـــــفاوـــــملا93٤1
تاذ تاــــــــيطعملا ةــــجلاعم لاـــــجم يف نييـــــعيبطلا صاـــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤمـلا87-12 مــقر يـــسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةــنس رــــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خرؤملا991-99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا9991 ةــــنس تـــشغ81 قـــفاوملا٠2٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج
،ةــــــيئانيملا ةـــــطلسلل يـــــجذوــــمنلا يـــــساسألا نوــــــناقلا ددـــــحي
 ،هنم6 ةداملا اميس ال

8 يف خرؤملا172-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
عجرملاب قلعتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص

،مالعإلا ةمظنأ ةيقفاوتل ينطولا

يف خرؤــملا963-٠2 مـــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس رـــبمسيد9 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عـــيبر32
،لقنلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

٥ يف خرؤملا6٤1-12 مقر  يذيفنتلا موسرملا ىـضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ليربأ71 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضمر
مامتإل صصخملا دــــيحولا كاـــّبشلا رــــييستو لــــيعفت تاــــيفيك
،ريدصتلاو روبعلاو داريتسالا دنع ةيكرمجلا تاءارجإلا

: يتأي ام مسري

ةـــــــصنم عــــــضو ىلإ موــــــسرملا اذــــــه فدــــــهي : ىلوألا ةّداملا
دعاوق ديدحتو ،ةيمقرلا تاـــنايبلا لدابتل يئانيملا عمتجملا

.اهريس

تانايبلا لدابتل يئانيملا عمتجملل ةصنم عضوت:٢ ةّداملا
بلص يف ىـــــــــــعدتو ،ةـــيراجتلا ئــــناوملا عـــيمج لـــــمشت ةــــــيمقرلا
.''يرئازجلا يئانيملا عمتجملا ماظن'' صنلا

ةـــــمدخ يرــــئازجلا يــــئانيملا عــــمتجملا ماــــظن دـــــعي:٣ ةّداملا
يرحبلا لقنلاو ةيراجتلا تالدابتلاب ةينعملا فارطألل حمست
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ىلــــــــــع ةدــــــحوم قـــــئاثوو لـــــئاسرو تاـــــنايبو تاـــــمولعم عادــــــيإب
ةمزاللا تابلطتملا لك ةيبلت فدهب ةديحو لوخد ةطقن ىوتسم
تاءارجإلا ءانثتساب ،اهروبعو اهريدصتو عئاضبلا داريتسال
.ةيكرمجلا

ءاــــــــفيتساب ةــــقلعتملا تاـــــجايتحالا لـــــجأ نــــم :٤ ةّداملا
ماظن نوكي ،ةيرحبلا دودحلا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاءارــجإ
يتامولعملا ماظنلاب الوصوم يرئازجلا يئانيملا عمتجملا

 .كرامجلا ةرادإل

ةيرورضلا ةصاخلا ةـــيرادإلا تاءارــــجإلا عـــــضخت :٥ ةّداملا
ىلــع ةــــبقارملاب ةــــطبترملا ةـــــيكرمجلا تاءارـــجإلا ءاــــــفيتسال
يتامولعملا ماظنلا راطإ يف ةصاخ ماكحأ ىلإ دودحلا ىوتسم
   .كرامجلا ةرادإل

يرــــــئازجلا يـــــئانيملا عـــــمتجملا ماــــظن لــــــكشي :٦ ةّداملا
ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلاو تاسسؤملل ةينورتكلإ ةباوب
يف نيينعملا نيرخآلا نيلخدتملاو نييداصتقالا نيلماعتملاو
.ةيتسيجوللا ةلسلسلا

: نامضب حمسي ،ةفصلا هذهبو

لئاسرلاو تاـنايبلاو تاــــمولعملل يـــنورتكلإلا لداـــــــبتلا –
ةــبولطملا تاءارـــجإلا عيمج ءاـــفيتساب ةـــــطبترملا قــــئاثولاو
،روبعلاو ريدصتلاو داريتسالا ءانثأ

نــع دودــحلا رــــبع ةــــيراجتلا تالداــــبتلا طـــــبضو ليــــهست –
ةيلودلا تامازتلالاو دـــعاوقلاو فارــــعألل اـــقبط رـــحبلا قــــيرط
،رئازجلل

ىرخألا ةيتامولعملا ةمظنألا عم تاصنملا هجاوت ةماقإ –
ةـــــيـــــموـــــمـــــعـــــلا تاـــــئيـــــهـــــلاو تارادإلاو تاسسؤملاـــــب ةصاخلا

يف نيينعملا نيرخآلا نيلخدتملاو نييداصتقالا نيلماعتملاو
،ةيتسيجوللا ةلسلسلا

حـــلاصملا فرــط نــم عــئاضبلا ةــبقارم تاــيلمع لــيهست –
،لاجملا اذه يف ةلودلل ةصتخملا

تانايبلاو تامولعملا لدابت يف ةلويسلا لاخدإو عارسإلا –
تاــــــئيهلاو تارادإلاو تاــــــسسؤملا نيــــب قـــــئاثولاو لــــــئاسرلاو
نـــــــيرخآلا نيـــــلخدتملاو نييداــــــصتقالا نيـــــلماعتملاو ةـــــيمومعلا
،ةيتسيجوللا ةلسلسلا يف نيينعملا

فرصت تحت ةـبوـلـطملا تاــناــيــبــلاو تاــموــلــعملا عضو –
نيلــماــعــتملاو ةــيــموــمـــعـــلا تاـــئيـــهـــلاو تارادإلاو تاسسؤملا
ةــلسلسلا يف نييـــنـــعملا نـــيرـــخآلا نيلـــخدـــتملاو نييداصتـــقالا
تايلمعب ةطبترملا تاءارجإلا ءافيتسا لجأ نم ةيتسيجوللا
اــهــنــم اــمــيسال ،اــهروــبـــعو اـــهرـــيدصتو عـــئاضبـــلا دارـــيـــتسا
،كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا

،ةيئانيملا ةيتسيجوللا ةلسلسلا تاءادأ مييقت –

ةــــــــيتسيجوللا ةــــــلسلسلاب ةــــــقلعتملا تاــــــيئاصحإلا دادـعإ –
،رحبلا قيرط نع دودحلا ربع ةراجتلل

ئناوملا ربعت يتلا عئاضبلل ةيداملاو ةيرادإلا ةعباتملا –
،ةيراجتلا

ةيراجتلا ئناوملا نم ةلَّوحملا عئاضبلل ةيداملا ةعباتملا –
،ئناوملا جراخ قطانملا وحن

.ةلدابتملاو ةعمجملا تانايبلاو تامولعملا نمأو ةيّرس –

عمتجملا ماظن عضوب ةيئانيملا ةطلسلا فلكت :٧ ةّداملا
.هنمأو هتنايصو هرييستو هتعباتمو يرئازجلا يئانيملا

لـــئاسولا عـــيمج رّخــــست نأ اـــهيلع بــجي ،ةـــفصلا هذـــــهبو
ماـــظن رــــيس نـــسح ناـــمضب حـــمست يـــتلا  ةـــيداملاو ةــــيرشبلا
.يرئازجلا يئانيملا عمتجملا

عمتجملا ماظنل ينقتو يتايلمع ماظن ثدحي :٨ ةّداملا
ةينقتلاو ةيتايلمعلا تاـــبلطتملا ددـــحي يرــــئازجلا يـــئانيملا
.هريسب ةطبترملا

ينقتلاو يــتايلمعلا ماـــظنلا ةــيئانيملا ةـــطلسلا دـــــعت :٩ ةّداملا
فارـــــطألا عــــم رواــــشتلاب يرــــئازجلا يـــــئانيملا عــــمتجملا ماــــظنل
ةـــــيراجتلا ةــــيرــــحبلاب فــــلكملا رـــــيزوــــــلا هــــيلع قــــــــفاويو ،ةــــــينعملا

.ئناوملاو

ماظنل ينقتلاو يتايلمعلا ماظنلا دعي نأ بجي :٠١ ةّداملا
ماظن ةيقفاوت نمضت ةيفيكب يرئازجلا يئانيملا عمتجملا
ةــيــتاــموــلــعملا ةـــمـــظـــنألا عـــم يرـــئازجلا يئاـــنـــيملا عـــمـــتـــجملا
ةـــــيـــــموـــــمـــــعــــــلا تاــــــئيــــــهــــــلاو تارادإلاو تاسسؤمــــــلــــــل ةصاخلا

يف نيينعملا نيرخآلا نيلخدتملاو  نييداصتقالا  نيلماعتملاو
 .ةيتسيجوللا ةلسلسلا

ماــــــــظنل يـــــنقتلاو يــــــتايــــلمعلا ماــــــظنلا نــــــمضتي :١١ ةّداملا
فلتخمل لدابتلا تالوكوتورب يرئازجلا يئانيملا عمتجملا

لوادج مضيو ،يرئازجلا يئانيملا عمتجملا ماظن يلمعتسم
اهيلع قفتملا قئاثولاو لئاسرلاو تانايبلاو تامولعملا لدابت
تاـــــــئيهلاو تارادإلاو تاــــــسسؤـــملاو ةــــــيئاـــــنيملا ةــــــطلسلا نيـــــب
نـــــيرــــــــخآلا نيـــــــــلخدتملاو نييداـــــــصتقالا نيــــــلماعتملاو ةـــــيمومعلا
.ةيتسيجوللا ةلسلسلا يف نيينعملا

ةطبترملا تاءارجإلاو تايفيكلاب قلعتت ادونب نمضتي امك
لـــــــك ةــــــيلوؤـــسمو يــــــنورــــــتكلإلا عــــــيقوــــتلاو ةــــــمالــــسلاو لوـــــــخدلاب
.لخدتم

تامولعملا تاقفدت ددحي يذلا ططخملا وه لدابتلا لودج
فلتخم نيب ةجراخلاو ةلخادلا قئاثولاو لئاسرلاو تانايبلاو
.يرئازجلا يئانيملا عمتجملا ماظنو نيلمعتسملا
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عمتجملا ماظنل ينقتلاو يتايلمعلا ماظنلا ددحي :٢١ ةّداملا
ةمظنألل ينيبلا طبرلا تايفيكو طورش يرئازجلا يئانيملا
ةـــــــيموــــمعلا تاـــــــئيهلاو تارادإلاو تاـــــــسسؤملل ةـــــــيتاــــموـــــــلعملا

نييــــــنعملا نــــــيرــــــــخآلا نيــــــلخدــــــتملاو  نييداـــــــصتقالا  نيـــــــلماعتملاو
يتامولعملا ماظنلا عم صوصخلابو ،ةيتسيجوللا ةلسلسلا يف
 .كرامجلا ةرادإل

عمتجملا ماظنل ينقتلاو يتايلمعلا ماظنلا ددحي :٣١ ةّداملا
ىلـــــــع اــــــهلالخ نـــــم ّنيـــــــعتي يــــتلا طورــــشلا يرـــــئازجلا يـــــئانيملا
عمتجملا ماــظن ءاوــــيإ ىلــــــع لــــــمعلا وأ ءاوــــــيإ ةـــــيئانيملا ةــــطلسلا
بـــيجتست ةــمئالم لـــكايه يف ،رـــئازجلا يف يرــــئازجلا يــــئانيملا

تانايبلاو ماظنلا تايوتحم لكل ةيامحلاو ةمالسلا تابلطتمل
.اهزوحي يتلا

عمتجملا ماظنل ينقتلاو يتايلمعلا ماظنلا ددحي :٤١ ةّداملا
يف ةـــبولطملا تامولعملا غـــيلبت تاــــيفيك يرــــئازجلا يئانيملا
اذإ وأ ةنيفسلا نابر فرط نم ةيئانيملا ةيحيرصتلا تاءارجإلا

يف  لوخدلا لبق ، ليكولا وأ لقانلا وأ ةنيفسلا زهجم ،كلذ رذعت
.هيلإ هجوتملا يرئازجلا ءانيملا

ينقتلاو يتايلمعلا ماظنلا نمضتي نأ بجي:٥١ ةّداملا
نّيعتي يتلا لئاسولا يرئازجلا يئانيملا عمتجملا ماظنل
مظتنملا رـــيسلا لـــجأ نـــم اـــهريفوت ةــــيئانيملا ةــــطلسلا ىلـــع
ةــــــقوثوم ةـــــقيرطب ،يرــــــئازجلا يـــــئانيملا عــــمتجملا ماـــــظنل
ةنايصو ةموظنملل مئادلا نييحتلا نامض عم ،عاطقنا نودبو

.اهتاودأو اهتازيهجت

عمتجملا ماظنل ينقتلاو يتايلمعلا ماظنلا ددحي:٦١ ةّداملا
ناـــــــمضل اهعضو بجاولا تايلآلاو تاءارجإلا يرئازجلا يئانيملا

قــــئاثولاو لـــــــــئاسرلاو تاـــــــنايبلاو تاـــــمولعملا ةــــــيّرسو ةــــــمالس
يـــــئانيملا عـــمتجملا ماــظن ةــــطساوب اـــهلدابتو اهــــعمج مـــتي يــــتلا
نيـــمأتو طــــــبرلا تاـــيلمعل لاــــعفلاو مــــئادـــــلا عـــبتتلاو ،يرـــــئازجلا
مـــــــــهقيدـــــصتو نيــــــلمعتسملا ةـــــيوه تاـــــبثإ قـــــــــيرط نــــــع لـــــــــخادـــملا

.مهصيخرتو

ةــــقلعتملا تاـــيفيكلاو طورـــشلا نوـــكت نأ بـــجي:٧١ ةّداملا
قـــــــــئاثولاو لـــــئاسرلاو تاـــــنايبلاو تاـــــمولعملا قـــــيثوـــــتو ظــــــــفحب
يئانيملا عمتجملا ماظنل ينقتلاو يتايلمعلا ماظنلا يف ةددحم
اذه يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط كلذو ،يرئازجلا
.لاجملا

يـــتايلمعلا ماـــظنلا ممـــتي وأ/و لدــــعي نأ نـــكمي:٨١ ةّداملا
ســفن بــسح يرــئازجلا يــئانيملا عــمتجملا ماـــظنل يـــنقتلاو
.هالعأ9 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا

قئاثولاو تانايبلاو تامولعملا ةيقوثوم نوكت :٩١ ةّداملا
يــــــئانيملا عــــــمتجملا ماـــــظن يف اـــــــهلاخدإب لــــــسرملا موــــــقي يـــــتلا
 .ايرصح هتيلوؤسم تحت اهماجسناو اهتحصو يرئازجلا

٥2 يف خرؤملا7٠-81 مقر نوناقلا ماكحأل  اقبط :٠٢ ةّداملا
روـــكذـملاو81٠2 ةــنس ويــنوي٠1 قـــفاوملا93٤1 ماــع ناـــضمر
ةيئانيملا ةـطلسلا ىلع نيـــعتي ،موــسرملا اذـــه ماــكحأو ،هالـــعأ
ماـــــظنلا ةـــــمالس ناــــمضل ةـــــبولطملا رـــــيبادتلا عـــــيمج ذاـــــختا

يتلا يصخشلا وأ/و يراجتلا عباطلا تاذ تانايبلا ةيامحو
يئاـنيملا عـــمتجملا ماـــظن قــــيرط نـــــع اــــهلدابت وأ اــــهعمج َّمت

  .يرئازجلا

ةدعاق يف ةدراولا تانايبلا لامعتسا نكمي ال :١٢ ةّداملا
يتلا ضارغألل ّالإ يرئازجلا يئانيملا عمتجملا ماظن تانايب

.اهلجأل اهعمج مت

يتلا تامدخلاب ةطبترملا فيراصملا ددــــــحت:٢٢ ةّداملا
ةطلسلا فرط نم يرئازجلا يئانيملا عمتجملا ماظن اهمدقي
.ةيئانيملا

لالغتسا ءابعأ يطغت ثيحب فيراصملا هذه طبض متيو
 .يرئازجلا يئانيملا عمتجملا ماظن

ةــينعملا ةــيمومعلا تارادإلاو تاــسسؤملا ىـــفعت :٣٢ ةّداملا
يئانيملا عـمتجملا ماـــظن تاــمدخ لاـــمعتسا فــــيلاكت عــــفد نــــم
 .يرئازجلا

فـــلكي ،ةـــيئانيملا ةـــطلسلا بــــيصنت راــــظتنا يف :٤٢ ةّداملا
صوصنملا ةيئانيملا ةطلسلا ماهمب ةيئانيملا تامدخلا عمجم
.موسرملا اذه ماكحأ يف اهيلع

ةيموــمعلا تائيهلاو تارادإلاو تاــسسؤملا مزــــلت :٥٢ ةّداملا
يف نوينعملا نورخآلا نولخدتملاو نوــيداصتقالا نوــــلماعتملاو
عـــــــــمتجملا ماـــــظن تاـــــمدــــخ لاــــــــمعتساب ةـــــيتسيجوـــــــللا ةـــــــــلسلسلا
تاــــيلمعلاو تاءارــــجإلا ءاــــفيتسا لـــــجأ نـــم يرــــئازجلا يــــئانيملا
رحبلا قيرط نع دودحلا ربع ةراجتلاب ةطبترملا ةيئانيملا

.هلالغتسا يف ءدبلا درجمب

بجومب ،ةجاحلا دنع ،موسرملا اذه ماكحأ حضوت:٦٢ ةّداملا
 .ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرـملا اذــــه رــــشني :٧٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقمّيدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لـيربأ71 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــضمر٥ يف رـــئازجلاب رّرــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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٢٤٤١ ماع ناضمر٨ يفخّرؤم٨٤١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةطلسلا ميظنت ددحي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٠٢قفاوملا
.اهلمع ةقيرطونييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــــتداملا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدعقلا يذ٤1 يف خرؤملا٥٠-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنألاب قلعتملاو91٠2 ةـنس وــيلوي71 قـــفاوملا٠٤٤1 ماــــع
 ،هنم٥1و7 ناتداملا اميسال ،ةيوونلا

يف خرؤمـلا٠73-91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا2٠3-٥1 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قـفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

نـــــم٥1و7 نيـــــــتداــملا ماـــــــكــــحأل اــــــقــــــيـبـــطت: ىلوألا ةّداملا
٠٤٤1 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ٤1 يف خرؤــــــملا٥٠-91 مــــقر نوـــناقلا
،ةيوونلا ةطشنألاب قلعتملاو91٠2 ةنس وـــيلوي71 قـــفاوملا

ةـيـنـطوـلا ةـطـلسلا مـيـظـنــت دــيدحتىلإ موسرملا اذــــه فدــــهـــــي
بلص يف ىعدت يتلا ،اهلمع ةقيرطو نييوونلا نمألاو نامألل
.ةطلسلل ةيراشتسالا ةنجللا ةليكشت اذكو ،”ةطلسلا“ صنلا

 .رــئازــجلا ةنيدـمب ةــطـلــسـلا رــقـم ددــحــي :٢ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناـكــم يأ ىلإ هـلـقــن نــكـميو
.يذيفنت موسرم

يناثلا لصفلا
ميظنتلا

: يتأي ام ةطلسلا لمشت:٣ ةّداملا

،ةطلسلا سلجم –

،ةيذيفنتلا ةنامألا –

: ةينقت تايريدم )٤( عبرأ –

،يوونلا ميظنتلا ةيريدم•

،شيتفتلا ةيريدم•

تاــــــــعاعشإلا نــــم ةـــــياقوـــــلاو يووـــــنلا ناــــمألا ةـــــيرــــــيدم•
،ةعشملا تايافنلاو

.يوونلا راشتنالا مدع تانامضو يوونلا نمألا ةيريدم•

.ةطلسلا سلجم سيئر ىدل عضوت ةيلخ –

لوألا عرفلا
ةطلسلا سلجم

: يتأي امب ةطلسلا سلجم فلكي:٤ ةّداملا

روكذملا نوناقلا اهيلع صن امك ةطلسلا تارارق ذاختا –
،صيخارتلاب قلعتي اميف اميس ال ،هالعأ

،ةطلسلا طاشن ريوطتو ةيقرت ةيجيتارتسا طبض –

،ةطلسلا لمع ةقيرطو يلخادلا ميظنتلا ديدحت –

اهذيفنتو ةطلسلل ةيونسلا ةينازيملا ىلع ةقداصملا –
،لوألا ريزولا ةقفاوم دعب

ةـــطلسلاب صاـــخلا قـــيقدتلل يوـــنسلا جـــمانربلا طـــبض –
،هتايفيكو

،لاصتالا تايجيتارتساو تاسايس طبض –

ريرقتلاو اهيلع ةقداصملاو ةيونسلا لمعلا جمارب ةسارد –
،ريغلل هجوم ريرقت يأ اذكو ،ةطلسلا طاشنل يونسلا

ىلع ةيعاعشإلا ةبقارملا جماربو تايجيتارتسا طبض –
،ينطولا بارتلا ىوتسم

نمألاو نامألا لاجم يف نيوكتلا جمارب ىلع ةقداصملا –
رداصم مادــــخــــتساــــب ةــــقــــلــــعــــتملا جمارــــبــــلا اذــــكو ،نييووـــــنـــــلا
،تاعاعشإلا نم ةياقولاو ةنّيؤملا تاعاعشإلا

،ةطلسلا سلجمل يلخادلا ماظنلا دامتعا –

،ةطلسلل يلخادلا ماظنلا ىلع ةقداصملا –

،ةطلسلا لمع تاءارجإ ىلع ةقداصملا –

تاــــــئيهلا ةرــــبخ ىلإ ةــــطلسلا لــــكايه ءوــــجل يف لـــــصفلا –
،ةصصختملا

.ةطلسلا سلجم سيئر هيلع اهضرعي ةلأسم لك ةسارد –

: مه ةطلسلا سلجم ءاضعأ :٥ ةّداملا

،يوونلا ميظنتلا ريدم–

،شيتفتلا ريدم–
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تايافنلاو تاعاعشإلا نم ةياقولاو يوونلا نامألا ريدم–
،ةّعشملا

.يوونلا راشتنالا مدع تانامضو يوونلا نمألا ريدم–

يناثلا عرفلا
ةيذيفنتلا ةنامألا

نيــمألا اــهريدي يــتلا ةــيذيفنتلا ةــنامألا فـــلكت:٦ ةّداملا
: يتأي امب ،يذيفنتلا

،ةطلسلا سلجم تاسلج ميظنتو ريضحت نامض –

ةـــطلسلا ســـــلجم تارارــــق ةـــــــعباـــتمو ذـــــــيفنت ناــــمض –
،ةطلسلا ريسب قلعتي اــــميف

،ةطلسلا ةينازيم ريضحت –

لكايه فلتخم رـييستب ةــقلعتملا تاـــحرتقملا رـــيضحت –
،ةطلسلا

ةـــــقفاوملا ةــــيرشبلا دراوـــملا تاــــسايس ذيـــــفنتو دادـــــعإ –
،ةطلسلا ريوطت ةيجيتارتسال

ةعباتم نامضو تاراــهملا رـــيوطت تاودأو ططـــخ عـــضو –
،اهذيفنت

نيــــــمدـــــختسملا ةــــــيــقرتو فـــــيظوـــتلا تاءارــــجإ دادــــــعإ –
،اهذيفنتو

،ةطلسلل ةيلاملاو ةماعلا ةرادإلاب لفكتلا –

تاـــينازيمو ةـــطشنألا لئاصح عــيمجتو ةــعباتم ناــمض –
.ةطلسلا

: يذيفنتلا نيمألاب قحلتو

،ةبساحـملاو ةيلاملا ةحلصم –

،ةيرشبلا دراوملا ةحلصم –

،ةماعلا لئاسولا ةحلصم –

.ةيتامولعملا ةمظنألا ةحلصم –

تارارــق بـــجومب نونيعي حــلاصم ءاـــسؤر حـــلاصملا رــــيدي
.ةطلسلا سلجم سيئر نم

ثلاثلا عرفلا
تايريدملا

لوألا يعرفلا مسقلا
يوونلا ميظنتلا ةيريدم

فلكتو ،ريدم يووــنلا مـــيظنتلا ةـــيريدم رـــيدي:٧  ةّداملا
: يتأي امب

ةطشنألاب ةقلعتملا ميظنتلا صوصن عيراشم ريضحت –
،اهيلع ةضورعملا صوصنلا عيراشم لوح ءارآلاو ةيوونلا

عيراشم دادعإو ةمظنألاو تافصاوملا عيراشم ميمصت –
ةياقولاو نييوونلا نمألاو نامألاب ةقلعتملا تاداشرإلا لئالد
،تاعاعشإلا نم

نــــمألاو ناـــمألا رــــيياعمو مـــيظنتلا دادــــــعإ يف ةـــــكراشملا –
،اهقيبطت ةعباتمو تاعاعشإلا نم ةياقولاو نييوونلا

اــهليدعتو صـــيخارتلا مـــيلست تاءارـــجإب ماـــيقلاو دــــيدحت –
يف اهيلع صوصنملا ةيوونلا ةطشنألاب ةقلعتملا ،اهبحسو
،هب لومعملا عيرشتلا

ةطشنألا فلتخمب ةقلعتملا صيخرتلا تابلط ةجلاعم –
،ةبولطملا صخرلاب ةقلعتملا تابلطلاو ةيوونلا

سلــجــم ىلإ اــهــمــيدــقــتــل صيــخارــتـــلا تاـــفـــلـــم رـــيضحت –
،ةطلسلا

يف اهيلع صوصنملا ةطلسلا تارارق تاراعشإ رييست –
،صيخارتلاب ةقلعتملا تارارقلا اميس ال ،يوونلا عيرشتلا

تاــــــــعاعشإلا رداــــــصمل يـــــنطوــــلا لـــــجسلا كـــــسمو دادـــــعإ –
.ةنّيؤملا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

.درجلاو صيخارتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

يناثلا يعرفلا مسقلا
شيتفتلا ةيريدم

: يتأي امب فلكتو ،ريدم شيتفتلا ةيريدم ريدي:٨  ةّداملا

ةــــــــيوونلا تآـــــشنملا شـــــيتفت جـــمارـــب ذـــــــيــــفنتو عــــــضو –
لومعملا عــيرشتلا يف اــهيلع صوــصنملا ةـــيوونلا ةــــطشنألاو
،هب

ةــــطشنألا لـــــكو ةـــيوونلا تآــــشنملا شــــيتفتو ةــــبقارم –
رداصم اذكو ةيوونلا تاينقتلاو ةقاطلا مادختساب ةقلعتملا
،ةنّيؤملا تاعاعشإلا

نييوونلا نـــمألاو ناــــــمألا تاءارـــــجإو رـــيبادت ةـــبقارم –
تآـــــشنملا وـــلغشم اـــهعضي يـــتلا تاـــعاعشإلا نـــم ةـــياقولاو
،ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصم ومدختسمو ةيوونلا

،ةزجنملا شيتفتلا ماهمب ةقلعتملا مييقتلا ريراقت دادعإ –

ةــطشنألاو تآــــشــنملا ةــــقباطمل ةـــمزاللا رــــيبادتلا ذاـــــختا –
ميظنتلا يفو صيخارتلا يف ةددحـملا تابلطتملا عم ةينعملا
،هب لومعملا
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عـيرشتـلـل اـقـفو ةرداصلا تاـبوـقــعــلا قــيــبــطــت ةــعــباــتــم –
.هب لومعملا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،ةيوونلا تآشنملا شيتفتل ةيعرفلا ةيريدملا –

ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصم شيتفتل ةيعرفلا ةيريدملا –
.ةّعشملا داوملا لقنو

ثلاثلا يعرفلا مسقلا
تاعاعشإلا نم ةياقولاو يوونلا نامألا ةيريدم

ةّعشملا تايافنلاو

نــــــم ةــــياقوـــلاو يووــــنلا ناــــمألا ةـــــيرــــيدم رـــــيدي:٩ ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ريدم ةّعشملا تايافنلاو تاعاعشإلا

نـم ةـــياقولاو يووــــنلا ناــــمألا تاءارــــجإو رــــيبادت مــــييقت –
وأ /وةــــــيوونلا تآـــــشنملا وــــلغشم اـــــهعضي يتلا تاـــعاعشإلا

،ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصم ومدختسم

نم ةياقولاو يوونلا نامألا تاءارجإو ريبادت مييقت –
،ةّعشملا داوملا لقنب ةقلعتملا تاعاعشإلا

ريياعمو ميظنتلا قيبطت ةعباتمو دادعإ يف ةمهاسملا –
،تاعاعشإلا نم ةياقولاو يوونلا نامألا

ريراقت كلذ يف امب يوونلا نامألا ليلحت قئاثو مييقت –
،لغشملا نم ةمدقملا نامألا

ريياعملا لاجم يف ةظقيلاو ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –
،تاعاعشإلا نم ةياقولاو يوونلا نامألاب ةقلعتملا ةيلودلا

تاعاطقلا يف يوونلا نامألا ةفاقث ريوطت يف ةكراشملا –
،ةينعملا

،ةطلسلل مدقي تاعاعشإلا نم ةياقولل ريرقت يأ مييقت –

ةيبطلاو ةيحصلاو ةيملعلا ةظقيلل ماظن ةرادإو عضو –
،ةحصلا ىلع ةنّيؤملا تاعاعشإلا راثآب قلعتي اميف

،ينطولا بارتلا ربع ةيعاعشإلا ةبقارملا ةكبش رييست –

ةـــــــيعاعشإلا ةـــــيعضولا نــــــع يوـــــنسلا رــــــيرقتلا دادــــــعإ –
،ةينطولا

،ةثولملا عقاوملا ليهأت ةداعإ تايلمع ةعباتم –

ةيعاعشإلا تالاجعتسالا تايعضو ةرادإ يف ةمهاسملا –
،ةيوونلاو

ةــــــيعاعشإلا تالاــــجعتسالا تاــــططخم ةــــساردو مييــــقت –
،ةيوونلاو

رـــــــكــبــم غالــــــبإ ناــــمضل تاءارـــــجإلا ذــــيــفـــنـــتو رـــــــيوـــطـــت –
وأ ثدح عوقو لاح يف نيينعملا نيلعافلل ةعجان ةباجتساو
.نييوون ثداح

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو
،ةيوونلا تآشنملا نامأل ةيعرفلا ةيريدملا –
داوملا لقنو تاعاعشإلا نم ةياقولل ةيعرفلا ةيريدملا –

،ةّعشملا
تايعضوو ةّعشملا تايافنلا نامأل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةيوونلاو ةيعاعشإلا تالاجعتسالا

عبارلا يعرفلا مسقلا
يوونلا راشتنالا مدع تانامضو يوونلا نمألا ةيريدم

مدع تاــنامضو يووــــنلا نــــمألا ةـــــيريدم رــــــيدي :٠١ ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ريدم يوونلا راشتنالا

ةــــــقلعتملا يووـــــنلا نــــمألا تاءارــــجإو رــــيبادت حارـــــتقا –
،ةّعشملا رداصملا اذكو ةيوونلا داوملاو ةيوونلا تآشنملاب

ريياعمو ميظنتلا قيبطت ةعباتمو دادعإ يف ةمهاسملا –
،يوونلا نمألا

نيـمأتو ثــحبلل ةـــينطو ةــــيجيتارتسا ذـــــيفنتو رـــــيوطت –
،ةيميظنتلا ةبقارملا جراخ دجوت يتلا ةّعشملا رداصملا

ريياعملا لاجم يف ةظقيلاو ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –
،يوونلا نمألاب ةقلعتملا ةيلودلا

تاعاطقلا يف يوونلا نمألا ةفاقث ريوطت يف ةكراشملا –
،ةينعملا

نــع يوــنس رــيرقت دادــعإو ،تاـــنامضلا قـــيبطت ةـــعباتم –
،اهقيبطت

داوــــملا ةـــبقارمو رـــصحل يـــنطولا ماــــظنلا ةرادإو عـــــضو –
.ةيوونلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،يوونلا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا –

.تانامضلل ةيعرفلا ةيريدملا –

ررـــــــقم بـــــــجومب نوــيـــنقتلا نورــــيدـــملا نّيــــعي:١١ ةّداملا
.لوألا ريزولا ةقفاوم دعب ةطلسلا سلجم سيئر نـــم

يف ،ةــيميلقإ عورـــف ةـــطلسلل نوـــكت نأ نــــكمي:٢١ ةّداملا
.اهماهم راطإ

عبارلا عرفلا
ةيلخلا

: نم ةيلخلا نوكتت:٣١ ةّداملا

: يتأي امب فلكي ،مالعإلاو لاصتالل لوؤسم•

دـــــــعب اـــــهذيفنتو مالـــــعإلاو لاـــــصتالا تاــــــططخم دادــــــعإ –
،اهيلع ةطلسلا سلجم ةقداصم



١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٥١
13م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢

تاـمولعملا عوــــمجمل تاـــيطعم ةدــــعاق رــــييستو ءاــــشنإ –
،ةيوونلا تاطاشنلاب ةقلعتملا

صاخلا لاــصتالا ىوـــتحم نييـــحتو طـــيشنت ىلـــع رـــهسلا –
،ةطلسلاب

.ةطلسلل مالعإلاو لاصتالا ةطشنأ قيسنت –

: يتأي امب فلكي ،نواعتلل لوؤسم•

صــــخي اـــميف ةـــلودلا تاــــمازتلا ذــــيفنت مــــييقتو ةـــــعباتم –
،ةطلسلا صاصتخا تالاجم يف تاقافتالا

جمارب دادعإو ةطلسلل يلودلا نواعتلا لامعأ قـــيسنت –
وأ ةيلودلا تامظنملا عم اذكو ةلثامملا تائيهلا عم نواعتلا
،ةيميلقإلا

تاـــئيهلا عــم نواــــعتلا لاــــمعأ ذــــيفنت ةــــعباتمو قــــيسنت –
.ةطلسلا صاصتخا تالاجم يف ةينعملا ةينطولا

ثلاثلا لصفلا
ةطلسلا لمع ةقيرط

ســــلجم ســـيئر ةـــطلسلل يلـــخادلا ماــــظنلا دـــــعي :٤١ ةّداملا
.لوألا ريزولا ةقفاوم دعب ذفنيو ةطلسلا

: ةطلسلل يلخادلا ماظنلا ددحي :٥١ ةّداملا

،نيمدختسملا فيظوت طورش –

،نيمدختسملا روجأ ماظن –

.ةطلسلا لمعب ةطبترملا ىرخألا لئاسملا –

.ليهأتلا قيقحتل ةطلسلا ومدختسم عضخي :٦١ ةّداملا

نيـــمدختسم بادــــتنال أــــجلت نأ ةـــطلسلا نــكمي :٧١ ةّداملا
.لاجملا اذه يف ةصتخملا ةيمومعلا تاسسؤملا نم نيلهؤم

عبارلا لصفلا
ةيراشتسالا ةنجللا

ىدل ةعوضوملا ،ةيراشتسالا ةنجللا لكشتت:٨١ ةّداملا
: نم ،ةطلسلا سلجم سيئر

،اسيئر ،ةطلسلا نع )1( لثمم –

،ينطولا عافدلا ريزو  نع )1( لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو  نع )1( لثمم –

ةيلحـملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا رــــيزو  نــــع )1( لــــثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو  نع )1( لثمم –

،ةيلاملا ريزو  نع )1( لثمم –

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –
،يملعلا

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا  نع )1( لثمم –

،مجانملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،لقنلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم نع )1( لثمم –

ةينقتلاو ةيملعلا مهتبرجتب فرتعم ءاربخ )٥( ةسمخ –
نم ةياقولاو نييوونلا نمألاو نامألا لاجم يف ةينوناقلاو
.تاعاعشإلا

ةـــــــــنجللا ءاــــــضعأل ةــــــيمسالا ةــــــمئاقلا ددــــــحت :٩١ ةّداملا
ءانب ةطلسلا سلجم سيئر نم ررقم بجومب ةيراشتسالا

.ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا نم تاحرتقم ىلع

،ةطلسلا سلجم سيئر لبق نم نينّيعملا ءاربخلا ادع ام
باحصأ نيب نم ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ رايتخا متي
.لقألا ىلع ،ريدم ةبترب ايلعلا فئاظولا

ثالث ةدمل ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ نّيعي:٠٢ ةّداملا
.ديدجتلل ةلباق تاونس )3(

بسح ديدج وضع نييعت متي ،وضع فالختسا ةلاح يفو
.اهسفن لاكشألا

ماــــظنلا يف ةـــيراشتسالا ةـــنجللا لـــمع ددــــحي :١٢ ةّداملا
.ةطلسلل يلخادلا

.ةطلسلا سيئر هّنيعي نيمأ ةيراشتسالا ةنجللا ةنامأ ىلوتي

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيراشتسالا ةنجللا عمتجت :٢٢ ةّداملا
.ةنسلا يف )2( نيترم ةيداع ةرود يف ،اهسيئر نم

بلطب ،كلذ ىلإ ةرورضلا تعد امّلك عمتجت نأ نكمي امك
.اهسيئر نم

.رضحم يف ةيراشتسالا ةنجللا تالوادم نّودت

.ةطلسلا سلجم سيئر ىلإ ةيراشتسالا ةنجللا ءارآ لسرت

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــشني:٣٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٠2 قفاوملا2٤٤1 ماـع ناـــضمر8 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةّيدرفميسارم
: فلشلاةيالو

،ةضفلا يداو ةرئادب ،ةمحر نب قرزل –

.ةيميركلا ةرئادب ،نابعش زيزعلا دبع –

: طاوغألاةيالو

،ةشيغلا ةرئادب ،يروخ ناوضر دمـحم –

،يضام نيع ةرئادب ،ديرش ديشر –

،ةديرب ةرئادب ،ةيواب ماصع –

،دعس يديس ةتلق ةرئادب ،يدمح نيدلارون –

،طاوغألا ةرئادب ،ناكرب باهولا دبع –

.ولفآ ةرئادب ،يدواد قيفوت –

: يقاوبلا مأةيالو

،شوباب نيع ةرئادب ،ةرمامع ةحيلص –

،ةشرك نيع ةرئادب ،ةنيدوأ نب رونمل–

.ةعلضلا ةرئادب ،يبوهوم مالسلا دبع–

: ةنتاب ةيالو

،سيرأ ةرئادب ،تعامسوب بايد –

،ةنايرس ةرئادب ،سويحم نيدلارون –

،نويعلا سأر ةرئادب ،ةطش نب جاح –

،توكت ةرئادب ،لهاسوب دوليم –

،ناميلس يس دالوأ ةرئادب ،تيشوك ميركلا دبع –

،ةناورم ةرئادب ،يداوج زيزعلا دبع –

،ةعنم ةرئادب ،ةعمج نب نيمل دمـحم –

.دباعلا ةينث ةرئادب ،يدومح هـللا دبع–

: ةياجبةيالو

،ينيمش ةرئادب ،ةشيخ ديعس–

،ةنيقرد ةرئادب ،رميع ةليمج –

.يشيت ةرئادب ،يوارطخ دلاخ –

قفاوملا2441 ماع ناــضمر لّوأ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
راــــــــــشتسم نييــــــــــعت نـــــــمضتي ،1202 ةـــــــــنس لــــــــيرـــــبأ31
يعمسلاو ةــــفاقثلاب فـّلكم ،ةّيروــــهمجلا ســــيئر ىدــــــــل
.يرصبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

92 يف خّرؤملا70-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةنس يفناج52 قــفاوملا1441 ماــع ىلوألا ىداــمج
،اـــهميظنتو ةّيروـــــهمجلا ةــــسائر حــــــلاصم تاـــــيحالص دّدــــــحي
،مّمتملاو لّدعملا

8 يف خّرؤملا93-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــــنس رـــــياربف2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

ىدل اراشتسم ،يدشار دمحأ دّيسلا نّيعي : ىلوألا ةداملا
.يرصبلا يعمسلاو ةفاقثلاب افّلكم ،ةّيروهمجلا سيئر

ةّيــــــمسرلا ةدـــــيرجلايفموـــــسرملااذـــــهرـــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىداــمج٦١ يف ناــخّرؤم ناــيسائر ناــموسرم
ناــــنمضتي ،٠٢٠٢ ةـــــنس  رــبمسيد١٣ قـــــفاوملا2441
.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاــــــهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةـــــنس رــــبمسيد13 قــــفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

: راردأةيالو

.ةتنك ةيواز ةرئادب ،كيربم نب نامحرلا دبع –
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: ةركسبةيالو

،ةلاغوف ةرئادب ،يزودنڤ دمـحم–

.ةقلوط ةرئادب ،رودق جاح دمحأ –

: راشبةيالو

،تيغات ةرئادب ،يعمج يدمح  –

،ريضخ دالوأ ةرئادب ،ةبرق نب ىفطصم –

،فينو ينب ةرئادب ،روسكأ يدهملا –

.ءاطولا ةرئادب ،دوليملب يبنلا دبع –

: ةديلبلاةيالو

.نورفعلا ةرئادب ،ةموحر ريشب –

: ةريوبلاةيالو

،ولابغ رئب ةرئادب ،ماسب نامحرلا دبع –

.ماسب نيع ةرئادب ،يوارهطوب رمع –

: ةسبتةيالو

،فيوكلا ةرئادب ،يناطلس ميهارب –

،ضيبألا ءاملا ةرئادب ،يملس رداقلا دبع –

،مدقم رئب ةرئادب ،بزاع ناميلس –

.تانيوعلا ةرئادب ،رصيون كلاملا دبع –

: ناسملتةيالو

،ةموردن ةرئادب ،فلش دمـحم –

.تولات نيع ةرئادب ،يفطل دمحأ–

: ترايتةيالو

،ينومحد ةرئادب ،يرمعلا رامع –

،رقوسلا ةرئادب ،يرومعل ميركلا دبع –

،ءافصلا عرشم ةرئادب ،يبيط ديعلا–

.ةسوردم ةرئادب ،زاوملا نب دمـحم –

: وزو يزيتةيالو

،ةدوكام ةرئادب ،يواسوم يقزرأ دنـحم –

،ةلاود ينب ةرئادب ،موطح حلاص –

،ينغوب ةرئادب ،ديازوب يحتف–

،نثاريا ثيان ءاعبرألا ةرئادب ،يوافلخ ديمح –

،نوفزأ ةرئادب ،يرمعم زرحم –

.وزو يزيت ةرئادب ،يليازغ ظوفحم –

: ةفلجلاةيالو

.لاجعلا يديس ةرئادب ،ليدانقلب رودق –

: فيطسةيالو

،ةنخسلا مامح ةرئادب ،يبلاط دمـحم –

،ةريبكلا نيع ةرئادب ،يروصنم ديعس –

،روبابةرئادب ،ةديغ نب فداهلا–

.نالكوام ةرئادب ،كولم رامع –

: ةديعسةيالو

.ركبوب يديس ةرئادب ،ولالحك ريبز –

: ةدكيكسةيالو

،بوطلا مأ ةرئادب ،يلولهب ميهارب –

،ةرشق نيع ةرئادب ،يواعم ضاير –

،سولامت ةرئادب ،يمشاه دمـحم –

،ةبازع ةرئادب ،ةزجوب لامج –

،قئادحلا ةرئادب ،يفرش ةدح –

.شيغزم يديس ةرئادب ،شورمع لصيف –

: سابعلب يديسةيالو

،ةلاست ةرئادب ،يلامز ةيزوف –

،موحرم ةرئادب ،يرسم ناميلس –

،نسيلس يالوم ةرئادب ،يلطعم رجحوب –

،غالت ةرئادب ،يولخ ديشر –

،ةرينت ةرئادب ،يطبارم قحلا دبع –

،نسحل يديس ةرئادب ،فسوي نب ديشر –

.سيداب نبا ةرئادب ،لابط ةعيبر –

: ةملاقةيالو

،ةرازخ ةرئادب ،يباطح بيط –

،ليابنلا مامح ةرئادب ،ساطرف ريشب –

،فولخم نيع ةرئادب ،خيش نب ديمحلا دبع –

.ةينياسحلا نيع ةرئادب ،شماك دمحأ –

: ةيدملاةيالو

،ريبكلا بلقلا ةرئادب ،دمحأ نب بيط –

،نامعن يديس ةرئادب ،يجارفن مساقلب –

،رتنع دالوأ ةرئادب ،يلاليف ةراس –
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،ةيزيزعلا ةرئادب ،راصك دمـحمأ –

،ناميلس ينب ةرئادب ،طيطرزوب ظوفحم –

.ةينوبهشلا ةرئادب ،شيعوب رداقلا دبع –

 : مناغتسمةيالو

،شمعم يساح ةرئادب ،يمحي يلاليج –

.سلدات نيع ةرئادب ،ينامحد دلاخ –

: ةليسملاةيالو

،ميهارب يديس دالوأ ةرئادب ،ديعلب هـللا دبع –

.ةنابخلا ةرئادب ،ىسيع نب ديجملا دبع –

: ركسعمةيالو

،فينغيت ةرئادب ،ريقف دمـحم –

.جربلا ةرئادب ،ينوع ءارهزلا ةميطف ةراص –

: ةلقروةيالو

،نيراقملا ةرئادب ،يمالس نيدلا رون –

،نيسامت ةرئادب ،كلام نب دمحأ –

.دليوخ يديس ةرئادب ،يفرخ رصان –

: نارهوةيالو

.كرتلا نيع ةرئادب ،ةكب ىفطصم –

: ضيبلاةيالو

،ةصاقر ةرئادب ،لاكج دومحم –

.ةنيزيرب ةرئادب ،جاجح يحي –

: جيريرعوب جربةيالو

.ةرفاعجلا ةرئادب ،لامشوب لامكلا دبع –

: سادرموبةيالو

،ةينثلا ةرئادب ،يريكب ميركلا دبع –

.واودوب ةرئادب ،ريشب يس فسوي –

: فراطلاةيالو

.ةجلثوب ةرئادب ،لاطع ينارمع –

: تليسمسيتةيالو

.ةيرهزألا ةرئادب ،يملعلا دمـحم –

: يداولاةيالو

.ةسناو هيم ةرئادب ،يريجه يليلخ مساق –

: ةلشنخةيالو

.ةليوطلا نيع ةرئادب ،نابعش ريهز –

: سارهأ قوسةيالو

،ةدادحلا ةرئادب ،يسنوت نب نسحا –

.ةنهارملا ةرئادب ،يلاد ةوالع –

: ةزابيتةيالو

،ةعيلقلا ةرئادب ،ةفيلخ ناوضر –

.سومادلا ةرئادب ،ةمامق دوعسم –

: ةليمةيالو

.ءاجنلا يداو ةرئادب ،بهذوب ديعس –

: ىلفدلا نيعةيالو

،لدنج ةرئادب ،يبرعلب ميلحلا دبع –

،عفدموب ةرئادب ،يروصنم لامج –

،ةرماعلا ةرئادب ،يخيش نيدلازع –

.ةنيورلا ةرئادب ،بيقن عيبر –

: ةماعنلاةيالو

،رامع نب نمكم ةرئادب ،رافنط دمـحم–

،ةلسع ةرئادب ،بابش يحي نب –

.ةماعنلا ةرئادب ،يانيز ميركلا دبع –

: نازيلغةيالو

،ةندامحلا ةرئادب ،ينيربغ رداقلا دبع –

.رمطملا ةرئادب،كرابم روصنم –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداــسلاوتاّديـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد13 قــــفاوملا
:ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

:راردأةيالو

،نيورش ةرئادب ،مالعل اضر –

.ليغونف ةرئادب ،يحي ناميلس –

:فلشلاةيالو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،تيرڤوات ةرئادب ،يراجن دمـحمأ–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ءاوح ينب ةرئادب ،يربه دمـحم –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةجوبزلا ةرئادب ،رفصل ناميلس –
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ىلع هــتـــلاـــحإل ،نسحلا وـــبأةرـئادــب ،يواــفرش فسوــي –
،دعاقتلا

 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نارم نيع ةرئادب ،يفيرش يتوغ –

:يقاوبلا مأةيالو

،يقاوبلا مأ ةرئادب ،ةيميازر ريهز –

.ةنيريكف ةرئادب ،نيدلا يحم ةرشب –

:ةنتابةيالو

.رازجلا ةرئادب ،يناديعلا سايلإ –

:ةياجبةيالو

،روزيمأ ةرئادب ،شيربإ يقزرأ دمـحم–

،راكذأ ةرئادب ،هلحروب فايدرب ملاس –

،ةشابرب ةرئادب ،نايلع فولخم –

.ةطارخ ةرئادب ،ةزمعوب اقيسات دمـحم –

:راشبةيالو

.ةلابلبت ةرئادب ،قابقب نامحرلا دبع –

:ةديلبلاةيالو

،قيالعلا يداو ةرئادب ،ةيبس قداص –

.ءاعبرألا ةرئادب ،رطاش ميهاربا–

:ةريوبلاةيالو

،ةيرداقلا ةرئادب ،يكيرب يقزرأ –

،صيرخوأ جرب ةرئادب ،يدبع دمحأ–

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لولشب ةرئادب ،يلع تيآ نايزم –

:تسغنماتةيالو

،تسغنمات ةرئادب ،تاويلكأ يلكأ دمـحم –

،راغ نإ ةرئادب ،حلاصاب ةزمح –

،مازڤ نإ ةرئادب ،ةكرب نب رداقلا دبع دمـحم –

.نيتاوز نيت ةرئادب ،طيوشوب دمحأ –

:ةسبتةيالو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رتاعلا رئب ةرئادب ،لاورز يحرف –

،ةعيرشلا ةرئادب ،لاحر قازرلا دبع –

،نيرڤن ةرئادب ،قيتع نيدلا رون –

.يلع مأ ةرئادب ،فيرش يلع نب مساقلب –

:ناسملتةيالو

،ناسملت ةرئادب ،نادع نب رديوق –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يشمرلا ةرئادب ،ليعامس رمعم –

،نسوالف ةرئادب ،يسورعلب ةنيمأ –

،ناركس نب ةرئادب ،يلدبع دوعسم–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ودبس ةرئادب ،ةشعوب رمع نب –

،ديعسوب ينب ةرئادب ،باطح نيدلا رون –

،يديهم نب ىسرم ةرئادب ،لابرد نيمألا دمـحم –

،ناوتش ةرئادب ،يفاص حلاص–

ىلع هتلاحإل ،ةروصنملا ةرئادب ،فسوي نب ليختوب –
.دعاقتلا

:ترايتةيالو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل،ترايت ةرئادب ،يمساق دمـحم –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيوحر ةرئادب ،وجاح نيدلا لامج–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةدنرف ةرئادب ،بياكروب فيرش –

.ةيدامحلا ةرئادب ،لاجع رامع –

:وزو يزيتةيالو

،نازيملا عارذ ةرئادب ،تباث ديجملا دبع –

.علقم ةرئادب ،ينوسوم رمع –

:ةفلجلاةيالو

،نيريب ةرئادب ،ةخودوب ريخلا –

.فراشلا ةرئادب ،يبوجحم حلاص –

:لجيجةيالو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ريهاطلا ةرئادب ،ربزموب ليضف –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيليملا ةرئادب ،رعاولب نيدلا رصن –

،ةراطسلاةرئادب ،يوارحص نيدلا رصن –

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةناسكات ةرئادب ،يفيلخ ومح –

:فيطسةيالو

،ةملعلا ةرئادب ،فارط دمحأ –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،زيزع ينب ةرئادب ،رصانم دعسب –

،ناليترو ينب ةرئادب ،وبكاط فسوي –

ىلــــع هـــتلاحإل ،ةــــعاڤوب ةرـــئادب ،نـــشارب رـــهاطلا دــــمـحم –
.دعاقتلا



ـه٢٤٤١ ماع ناضمر١٣٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢ 18

:ةديعسةيالو

.ميهارب دالوأ ةرئادب ،ينينعوب هـللا دبع –

:ةدكيكسةيالو

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةدكيكس ةرئادب ،يحامس دمـحم –

:سابعلب يديسةيالو

،سابعلب يديس ةرئادب ،يدعس رداقلا دبع –

ىلع هتلاحإل ،ميهاربإ نب ىفطصم ةرئادب ،يبرغ ملاس –
.دعاقتلا

:ةبانعةيالو

،ةبانع ةرئادب ،تاحش ديشر –

ىلع هتلاحإل ،لاحرب ةرئادب ،طيبرز ريغصلا دمـحم –
.دعاقتلا

:ةملاقةيالو

.ةملاق ةرئادب ،ساسع ديشر –

:ةنيطنسقةيالو

.ةنيطنسق ةرئادب ،يرتنع نيدلازع –

:ةيدملاةيالو

،ةيرمعلا ةرئادب ،يفنح راتخم –

،زيزع ةرئادب ،بيطلا يس نيدلا ءالع –

،يڤاوسلا ةرئادب ،ةنيقجب ناميلس –

هتلاحإل ،يراخبلا رصق ةرئادب ،خورفوأ نيسحلا دنحم –
،دعاقتلا ىلع

،يرماوع ةرئادب ،ينومحر دمـحم –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناوغس ةرئادب ،ةفلاخ رداقلا دبع –

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،طالباتةرئادب ،ساوح نيدلا يحم –

:مناغتسمةيالو

،مناغتسم ةرئادب ،يراج نسح –

،نيدلا ريخ ةرئادب ،دماح لولج –

،رضخألا يديس ةرئادب ،ىسوم دمحأ –

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةشاعشع ةرئادب ،بزاع مساقلب –

:ةليسملاةيالو

،ةليسملا ةرئادب ،نيلريمز يلع –

،ةعلضلا مامح ةرئادب ،وزرق يحي –

،لالش ةرئادب ،يلت رمع –

،لدجم ةرئادب ،ارقل لامج –

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،دعسم لبج ةرئادب ،ةنيزوب رديوق –

:ركسعمةيالو

،ركسعم ةرئادب ،ليدنق رصان –

،لاطبألا يداو ةرئادب ،ةجلثوب رمعم –

،ناكف نيع ةرئادب ،ةلصبوب ةريخ –

،ةناهز ةرئادب ،يلع جاح ةيكز –

.ةيدمحملا ةرئادب ،يلوزاج ةميعن –

:ةلقروةيالو

.ةسوقن ةرئادب ،ولح ريخلا دمحأ –

:نارهو ةيالو

ىلع هــتــلاــحإل ،رــيجلا رــئب ةرــئادــب ،يتــيــلــف نــيدــلا روـــن –
،دعاقتلا

.تاليلت يداو ةرئادب ،لوحل يلادوب –

:ضيبلاةيالو

.خيشلا يديس ضيبألا ةرئادب ،يلاصق يكم –

:جيريرعوب جربةيالو

.ةيدامحلا ةرئادب ،يرومز يفينح –

:فراطلاةيالو

،راجحوب ةرئادب ،ةرقوب مساقلب –

،ناعرذلا ةرئادب ،ديعس دمحأ ميرك –

.سابسبلا ةرئادب ،روهز نيدلا رصن –

:تليسمسيتةيالو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،مجرألا ةرئادب ،نانع دمحأ –

ىلع هـــتلاحإل ،يراـــمع ةرـــئادب ،رودــــق جاـــح يداــــهلا دبـــع –
.دعاقتلا

:يداولاةيالو

،يداولا ةرئادب ،فويعم دوعسم –

،حابرلا ةرئادب ،شومك رودق –

.ةبيقرلا ةرئادب ،نيدلا زع ميلحلا دبع –

:ةلشنخةيالو

،ةلشنخ ةرئادب ،دفانقلوب روشاع –

.راباب ةرئادب ،ينوميم سنوي –
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:سارهأ قوسةيالو

،سيرد دالوأ ةرئادب ،دودغز نسحا–

،شوحوب رئب ةرئادب ،حرفوب حابص –

،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،شوروادم ةرئادب ،قوتعم لامك –

.مياظعلا مأ ةرئادب ،يريدق داؤف –

:ةزابيتةيالو

،ةياروڤ ةرئادب ،رطيوش ءارهزلا ةمطاف–

ىلع هـتـلاـحإل ،لــيــعاــمساوــب ةرــئادــب ،حــيرشوــب مالــعوــب –
.دعاقتلا

:ةليمةيالو

،ةليم ةرئادب ،بيبط لامك –

ىلع هتلاحإل،ديعلا موغلش ةرئادب ،لبجلا سأر رضخل –
،دعاقتلا

.دشاورلا ةرئادب ،شومامز نب ميهاربا–

:ىلفدلا نيعةيالو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سيمخلا ةرئادب ،ميدخ ديرف –

،ةغير مامح ةرئادب ،ةواقرد ةميرك –

،دلاخ ريمألا جرب ةرئادب ،رومع ىليل–

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيحطب ةرئادب ،رماع نب ديشر –

:ةماعنلاةيالو

.ةفيسيفس ةرئادب ،ريقفل ملاس يلع –

:تنشومت نيعةيالو

ىلع هتلاحإل ،ةبارغل ةصاهلو ةرئادب ،يسلاطم دمـحم –
.دعاقتلا

:ةيادرغةيالو

،ةيادرغ ةرئادب ،يلوطشك لامج –

،ةعينملا ةرئادب ،ينامثع ةعمجوب –

.ةرونوب ةرئادب ،ودامح رضخألا دمـحم –

:نازيلغةيالو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نازيلغ ةرئادب ،ةطاط نب دمـحم–

،ةيويدج ةرئادب ،سمن دعاس –

،قراط نيع ةرئادب ،ةيفص نب دمـحم –

،ةنوزام ةرئادب ،قودص ناميلس –

.للي ةرئادب ،يخيوش ىفطصم –

2441 ماــــــع ىلوألا ىداــــمج٦١ يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،٠٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد١٣ قــــفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــع ىلوألا ىداــــمج61 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ةداسلاوتادّيسلا نّيعت ،٠2٠2 ةنس رـبمسيد13 قـــفاوملا2441
:ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

:راردأةيالو

،ةتنك ةيواز ةرئادب ،يدرو يلع –

 ،نيورش ةرئادب ،نونحم دمـحم –

،راردأ ةرئادب ،تعامسوب بايد –

،فلوأ ةرئادب ،يلولهب ميهارب –

،ناڤر ةرئادب ،يسيد ميكحلا دبع نيدلا رصن –

.ليغونف ةرئادب ،كيربم نب نامحرلا دبع –

:فلشلاةيالو

،ةيميركلا ةرئادب ،يملعلا دمـحم –

،ةضفلا يداو ةرئادب ،ريقف دمـحم –

،تيرڤوات ةرئادب ،يفاولا رضخل –

،سراف دالوأ ةرئادب ،يروخ ناوضر دمـحم –

،ةجوبزلا ةرئادب ،راضخم نامحرلا دبع –

،ءاوح ينب ةرئادب ،يلامز ةيزوف –

،سنت ةرئادب ،بهشل ميرك –

،نسحلاوبأ ةرئادب ،زابع ريشب –

،نارم نيع ةرئادب ،ةشولق ةداق يحتف –

.رداقلا دبع نب دالوأ ةرئادب ،يلدبع ديمح –

:طاوغألاةيالو

،ةشيغلا ةرئادب ،ميركلا دبع نب ةليبن –

،طاوغألا ةرئادب ،ديرش ديشر –

،ولفآ ةرئادب ،دمحأ نب بيط –

،يضام نيع ةرئادب ،يبوي نايزوب –

،ةديرب ةرئادب ،ةفيطقوب ةزياف –

.دعس يديس ةتلق ةرئادب ،ريهط راتخم –

:يقاوبلا مأةيالو

،يقاوبلا مأ ةرئادب ،ةشيخ ديعس –

،نوركفلا نيع ةرئادب ،شديمح فسوي–
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،ةشرك نيع ةرئادب ،سلي دمحأ –

،ةعلضلا ةرئادب ،ةيلوارز رصانلا –

،شوباب نيع ةرئادب ،ةتيتس نب لاون –

،ةنيريكف ةرئادب ،ليان دمـحم ليبن –

.نامعن قوس ةرئادب ،ةيمساوق يحتف –

:ةنتابةيالو

،ةنايرس ةرئادب ،رانب حالصإ دمـحم –

،ةعنم ةرئادب ،يديعس ةزمح –

،توكت ةرئادب ،رصينع لامك –

،نويعلا سأر ةرئادب ،سويحم نيدلا رون –

،ةناورم ةرئادب ،بهذوب ديعس –

،سيرأ ةرئادب ،نابعش ريهز –

،دباعلا ةينث ةرئادب ،ةيواب ماصع –

،رازجلا ةرئادب ،يواسوم يقزرأ دنـحم –

.ناميلس يس دالوأ ةرئادب ،تيداجت ريدإ –

:ةياجبةيالو

،روزيمأ ةرئادب ،يناطلس ميهارب –

،ةنيقرد ةرئادب ،ةدابع ديعس –

،ةطارخ ةرئادب ،ةباروك ديمح –

،راكذأ ةرئادب ،ناديعسوب دمـحم –

،ةشابرب ةرئادب ،شادعب ناضمر –

،ينيمش ةرئادب ،يقزر ليلجلا دبع –

.يشيت ةرئادب ،يدومح نيدلا رون –

:ةركسبةيالو

،ةلاغوف ةرئادب ،ةموحر ريشب –

،ةڤلوط ةرئادب ،يباطح بيط –

.ةياطولا ةرئادب ،يجان دمـحم –

:راشبةيالو

،فينو ينب ةرئادب ،يديامح حلاص –

،ثيغات ةرئادب ،راون نب رداقلا دبع –

،ءاطولا ةرئادب ،يوابلح رابجلا دبع –

،ةلابلبت ةرئادب ،ودوبع دوليم –

.ريذخ دالوأ ةرئادب ،يواكرب كوربم –

:ةديلبلاةيالو

،قيالعلا يداو ةرئادب ،موطح حلاص –

،ءاعبرألا ةرئادب ،رميع ةليمج –

.نورفعلا ةرئادب ،يوارطخ دلاخ –

:ةريوبلاةيالو

،ولابغ رئب ةرئادب ،نيداوز ديلو –

،ةيرداقلا ةرئادب ،يلومز ةدخب –

،ماسب نيع ةرئادب ،ماسب نامحرلا دبع –

،سيرخأ جرب ةرئادب ،يوارحص ديعسلا –

،لولشب ةرئادب ،يبيرغ دمـحما –

.ةيرضخألا ةرئادب ،يمحي يلاليج –

:تسغنماتةيالو

،نيتاوز نيت ةرئادب ،هتب تيا رداقلا دبع –

،مازڤ نإ ةرئادب ،يفالخ نسح يالوم –

،راغ نإ ةرئادب ،يكرابم دمحأ –

.تسغنمات ةرئادب ،يمالس نيدلا رون –

:ةسبتةيالو

،فيوكلا ةرئادب ،دوميح يلع لولهب –

،نيرڤن ةرئادب ،يدمحاي ةنوم–

،تانيوعلا ةرئادب ،يرودق يشرزه –

،ةعيرشلا ةرئادب ،يداهلب دوعسم –

،رتاعلا رئب ةرئادب ،ةلغزوأ دمحأ–

،ضيبألا ءاملا ةرئادب ،يجان ديلو –

،مدقم رئب ةرئادب ،لاورب يراون –

.يلع مأ ةرئادب ،ةيميارك ةيفاش –

:ناسملتةيالو

،ناركس نباةرئادب ،يقودص هـللا دبع –

،ديعسوب ينب ةرئادب ،يبرغ ريهز –

،ةموردن ةرئادب ،ةرتبوب دمـحم –

،ناوتش ةرئادب ،يروصنم دمحأ –

،نسوالف ةرئادب ،يساوم فولخم –

،ناسملت ةرئادب ،يبلاط دمـحم –

،يشمرلا ةرئادب ،لاكج دومحم –
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،تاوزغلا ةرئادب ،رافنط دمـحم –

،ةروصنملا ةرئادب ،يكرابم ميهارب –

،ةربص ةرئادب ،يلع اباب نب ميركلا دبع –

،تولات نيع ةرئادب ،سونه نايفس –

،ودبس ةرئادب ،يفينح فسوي –

،يديهم نب ىسرم ةرئادب ،نيز نب ىسيع –

.ةيانحلا ةرئادب ،قيدص نب دمـحم –

:ترايتةيالو

،ةيدامحلا ةرئادب ،يسنوت نب نسحا–

،رڤوسلا ةرئادب ،يواعم ضاير–

،ةسوردم ةرئادب ،ةبيرع نب هـللا دبع نب –

،ترايت ةرئادب ،يروصنم ديعس–

،ةدنرف ةرئادب ،يجارفن مساقلب –

،ةيوحر ةرئادب ،ينوع ءارهزلا ةميطف ةراص –

،ةلالشلا رصق ةرئادب ،يوارهط لامك –

،ءافصلا عرشم ةرئادب ،فوسيعلا دمـحم –

،ينومحد ةرئادب ،لوهسلا لوم ةريخ –

.ةليغم ةرئادب ،يسيو دمحأ –

:وزو يزيتةيالو

،نثاريا ثيان ءاعبرألا ةرئادب ،نابعش لداع –

،وزو يزيت ةرئادب ،ديازوب يحتف –

،نازيملا عارذ ةرئادب ،ةمحر نب قرزل–

،ةقزازع ةرئادب ،يرسم ناميلس –

،ةدخ نب عارذةرئادب ،يلطعم رجحوب –

،ينغوب ةرئادب ،يشاوك نيدلا رون –

،ترزڤيت ةرئادب ،يدمح نيدلارون –

،ةلاود ينب ةرئادب ،يملس رداقلا دبع –

،علقم ةرئادب ،يمشاه دمـحم –

،نوفزأ ةرئادب ،دريكش رامع –

،ةدوكام ةرئادب ،يرمعم نايفوص –

.مامحلا نيع ةرئادب ،مدقملب لصيف –

:ةفلجلاةيالو

،ةفلجلا ةرئادب ،فلش دمـحم –

،يراحصلا دح ةرئادب ،يزودنڤ دمـحم –

،ةمطبلا ضيف ةرئادب ،بابش يحي نب –

،فراشلا ةرئادب ،يرمعلا رامع –

،ةراسو نيع ةرئادب ،ىعشل ميهارب –

،نيريب ةرئادب ،ةليسعلب ناسح –

.لاجعلا يديس ةرئادب ،ماور ديشر –

:لجيجةيالو

،ريهاطلا ةرئادب ،يولخ ديشر –

،ةيليملا ةرئادب ،بوبعش اضر –

،ةراطسلا ةرئادب ،تاورق ةقيفر –

.ةناسكات ةرئادب ،رارد ميلس –

:فيطسةيالو

،ةملعلا ةرئادب ،يوارهطوب رمع –

،ةعاڤوب ةرئادب ،كلام نب دمحأ –

،ةريبكلا نيعلا ةرئادب ،ساطرف ريشب –

،زيزع ينب ةرئادب ،واطواط يلع –

،ناليترو ينب ةرئادب ،ةرمامع ةحيلص –

،نالكوام ةرئادب ،ريبلوب ركابوب –

،روباب ةرئادب ،ةمالس نب رمع –

،لاجق ةرئادب ،ةديزوب ةرهوج –

،ةنوخسلا مامح ةرئادب ،ينامحر ديلو دمحأ –

،فيطس ةرئادب ،ةزجوب لامج –

،لازأ نيع ةرئادب ،يلاد ةوالع –

.ناملو نيع ةرئادب ،يفرش ةدح –

:ةديعسةيالو

،ميهاربإ دالوأ ةرئادب ،يعمج يدمح –

،ركبوب يديس ةرئادب ،يطبارم قحلا دبع –

،بوي ةرئادب ،ةبرق نب ىفطصم –

.ةديعسةرئادب ،يفطل دمحأ –

:ةدكيكسةيالو

،شيغزم يديس ةرئادب ،يرون فسوي –

،ةبازع ةرئادب ،يبرعلب ميلحلا دبع –

،قئادحلا ةرئادب ،ساطغ رداقلا دبع –



ـه٢٤٤١ ماع ناضمر١٣٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢ 22

،ةدكيكس ةرئادب ،ةطش نب جاح –

،لقلا ةرئادب ،يروصنم لامج –

،سولامت ةرئادب ،بزاع ناميلس –

،بوطلا مأ ةرئادب ،نانروب دمـحم –

،ةرشق نيع ةرئادب ،ناديز نب يوانفح –

.شورحلا ةرئادب ،لهاسوب دوليم –

:سابعلب يديسةيالو

،دربلا نيع ةرئادب ،يواز ليعامسا –

،نسحل يديس ةرئادب ،غابسشايع –

،سابعلب يديس ةرئادب ،فسوي نب ديشر –

،غالت ةرئادب ،بوبع ةراون –

،سيداب نبا ةرئادب ،ةينطالس يدرولا –

،ةرينت ةرئادب ،سيار ديعلا –

،ةلاست ةرئادب ،مدقم يلع –

،نسيلس يالوم ةرئادب ،يلادغب يلاليجلا –

.ميهاربإ نب ىفطصم ةرئادب ،صيفح يبرعلا –

:ةبانعةيالو

،ةبانع ةرئادب ،يرومعل ميركلا دبع –

،راجحلا ةرئادب ،تيشوك ميركلا دبع –

،لاحرب ةرئادب ،ةنيدوأ نب رونمل –

.ينوبلا ةرئادب ،رصيون كلاملا دبع –

:ةملاقةيالو

،ةملاق ةرئادب ،نابعش زيزعلا دبع –

،يتانزلا يداو ةرئادب ،خيش نب ديمحلا دبع –

،فولخم نيع ةرئادب ،ةحلط نب ةنزاولا –

،ةرازخ ةرئادب ،يلبج ةزمح –

،ةينياسحلا نيع ةرئادب ،شينح لداع –

.ليابنلا مامح ةرئادب ،شرطل نب ريشبلا –

:ةنيطنسقةيالو

،ةنيطنسق ةرئادب ،ةفيلخ ناوضر –

،نايزوب ةماح ةرئادب ،ةديغ نب فداهلا –

،بورخلا ةرئادب ،يوافلخ ديمح –

،ديبع نيع ةرئادب ،ناكرب باهولا دبع –

،دايز نبا ةرئادب ،ينيعمل لامأ –

.فسوي دوغيز ةرئادب ،دادح نيدلارون –

:ةيدملاةيالو

،ةيزيزعلا ةرئادب ،رمعاو دلاخ –

،يرماوع ةرئادب ،شوعب قازرلا دبع –

،ناميلس ينب ةرئادب ،جوعم لالب –

،يراخبلا رصق ةرئادب ،يفرخ رصان –

،يقاوسلا ةرئادب ،نموم جاحلا –

،ةيرمعلا ةرئادب ،يلاليف ةراس –

،رتنع دالوأ ةرئادب ،يسابع ظيفحلا دبع –

،ةينوبهشلا ةرئادب ،ةبرق هـللا زرح نب–

،ةرواذعلا ةلالش ةرئادب ،ةمامق دوعسم –

،ناوغس ةرئادب ،ةقرز نب ريخلب –

،طالبات ةرئادب ،ناورم يلع –

،ريبكلا بلقلا ةرئادب ،ةحاب ريشب –

،نامعن يديس ةرئادب ،ندام ريشب –

.زيزع ةرئادب ،حوتف دمـحم –

:مناغتسمةيالو

،نيدلا ريخ ةرئادب ،يمهارب نيدلا رون –

،سلدات نيع ةرئادب ،فالشح رمع –

،شمعم يساح ةرئادب ،رعزل ريشب –

،مناغتسم ةرئادب ،ينامحد دلاخ –

،ةشاعشع ةرئادب ،لابط ةعيبر –

.رضخألا يديس ةرئادب ،فويعم رهزألا –

:ةليسملاةيالو

،لدجم ةرئادب ،يداهلب دمـحم –

،ةنابخ ةرئادب ،يموديق نميأ –

،ةعلضلا مامح ةرئادب ،شالط ميهاربا–

،ةليسملا ةرئادب ،شماك دمحأ –

،جارد دالوأ ةرئادب ،روسكأ يدهملا –

،ىسيع يديس ةرئادب ،يخيش نيدلازع –

،ةداعسوب ةرئادب ،ديعلب هـللا دبع –

،حلملا نيع ةرئادب ،ينيربغ رداقلا دبع –



١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٥١
23م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢

:جيريرعوب جربةيالو

،ةرفاعجلا ةرئادب ،ةفلخ سيردإ –

،ةيدامحلا ةرئادب ،ةعمج نب نيمل دمـحم –

.جيريرعوب جرب ةرئادب ،راصق دمـحما –

:سادرموبةيالو

،واودوب ةرئادب ،يدومح هـللا دبع –

،ةنشخلا سيمخ ةرئادب ،طيطرزوب ظوفحم –

،ةينثلا ةرئادب ،ةبقروب ديشر –

.رسي ةرئادب ،يتاكرح دمـحم –

:فراطلاةيالو

،سابسبلا ةرئادب ،نوقجم نب ديزيلا–

،ةجلثوب ةرئادب ،نياوه ةيضار –

،راجحوب ةرئادب ،يبحاص دمـحم–

.ناعرذلا ةرئادب ،رابج يلاعلا دبع –

:تليسمسيتةيالو

،تليسمسيت ةرئادب ،لامشوب لامكلا دبع –

،يرامع ةرئادب ،ديزي ةرهز –

،ةماعنوب جرب ةرئادب ،يريشب رصان –

،ةيرهزألا ةرئادب ،اشاب يلع لامك –

.مجرألا ةرئادب ،بابد راتخم –

:يداولاةيالو

،ةسناو هيم ةرئادب ،ةنيبت ةليهس –

،حابرلا ةرئادب ،بوهيم فوؤر –

،يداولا ةرئادب ،ريشب يس فسوي –

،ةبيقرلا ةرئادب ،ميمت قراط –

ةنس ربمتبس41 نم ءادتبا ،ةعماج ةرئادب ،ليجوق ميلس –
0202. 

:ةلشنخةيالو

،سياق ةرئادب ،ىسيع نب ديجملا دبع –

،ةلشنخ ةرئادب ،ىفطصم نب دارم –

،ةليوطلا نيع ةرئادب ،زاحلح ديمحلا دبع –

،راباب ةرئادب ،شابد ركاش –

.ةمامحوب ةرئادب ،يسومت ناكرش –

،ميهاربا يديس دالوأ ةرئادب ،قزرم ايسآ –

،لالش ةرئادب ،حولص سايلا –

.دعسم لبج ةرئادب ،شولحك فوؤر –

:ركسعمةيالو

،ناكف نيع ةرئادب ،يدلاومل ريهز –

،لاطبألا يداو ةرئادب ،يردب ةميرك –

،ركسعم ةرئادب ،يداوج زيزعلا دبع –

،ةيدمحملا ةرئادب ،يرمعم زرحم –

،فينغيت ةرئادب ،يبيط ديعلا–

،قيس ةرئادب ،ناماوتيت ناسح –

،ةيفينحوب ةرئادب ،روبج رمع –

،ةيغاط يداو ةرئادب ،دوعسب ديرف –

،ةناهز ةرئادب ،مياقلا فيرشلا–

.جربلا ةرئادب ،يبلاط حلاص –

:ةلقروةيالو

،تابيط ةرئادب ،يدواد قيفوت –

،دليوخ يديس ةرئادب ،سيرخوب يداهلا دمـحم –

،ةسوقن ةرئادب ،راشق رمع –

،نيراقملا ةرئادب ،يداهلا نايفس –

.نيسامت ةرئادب ،سيارلاب ةميلس –

:نارهوةيالو

،ريجلا رئب ةرئادب ،يريكب ميركلا دبع –

،كرتلا نيع ةرئادب ،كولم رامع –

،تاليلت يداو ةرئادب ،يوايحي ةجيدخ –

.ةيناسلا ةرئادب ،شورمع لصيف –

:ضيبلاةيالو

،خيشلا يديس ضيبألا ةرئادب ،يريجه يليلخ مساق –

،ةنيزيرب ةرئادب ،كرابم روصنم –

،ضيبلا ةرئادب ،ولالحك ريبز –

.ةصاقر ةرئادب ،بلاطوب ريخلب –

:يزيليإةيالو

.تناج ةرئادب ،دشارب رداقلا دبع –
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:ةماعنلاةيالو

،ةفيسيفس ةرئادب ،ةليلب دمـحما –

،ءارفصلا نيع ةرئادب ،ليدانقلب رودق –

،ةماعنلا ةرئادب ،رودق جاح دمحأ –

،رامع نب نمكم ةرئادب ،قداصلا دمـحم –

.ةلسع ةرئادب ،وتعوب ةنمآ –

:تنشومت نيعةيالو

،فاص ينب ةرئادب ،يوطع دوعسم –

،ءاعبرألا نيع ةرئادب ،جاجح باهولا دبع دمـحم –

.ةبارغل ةصاهلو ةرئادب ،يون دمـحم –

:ةيادرغةيالو

،ةرونوب ةرئادب ،رميح ديشر –

،ةعينملا ةرئادب ،يفاحج دمـحم –

،ةيادرغ ةرئادب ،جاجح يحي –

،ةرارقلا ةرئادب ،شيعوب رداقلا دبع –

.ةنافلز ةرئادب ،راكب يلع –

:نازيلغةيالو

،للي ةرئادب ،يديعس دمـحم –

،ةنوزام ةرئادب ،زاوملا نب دمـحم –

،رمطملا ةرئادب ،يرمعلا ديعس –

،ةيويدج ةرئادب ،قزروب ةنيمي –

،نازيلغ ةرئادب ،بيقن عيبر –

،قراط نيع ةرئادب ،يلت بيط –

،ةندامحلا ةرئادب ،سيوروب لامج –

.ةكمرلا ةرئادب ،شياعل ظيفح –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ىلوألا ىداــــمج٦١ يفخّرؤـــــم يذـــــــيفنت موـــــــسرـــم
ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا

.ةالو نيواود ءاــــسؤر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىداــمج61 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــسرم بـــجومب
ةداـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،٠2٠2 ةــــــنس رــــبمسيد13 قــــفاوملا2441
تايالولا يف ةالو نيواود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةــــيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،طاوغألا ةيالو يف،يبيرغ دمـحما –

،سادرموب ةيالو يف،ىعشل ميهارب –

،يزيليإ ةيالو يف،نايز نب ىفطصم –

.ةماعنلا ةيالو يف،ةرتبوب دمـحم –

:سارهأ قوسةيالو

،مياظعلا مأ ةرئادب ،يبلاط دمـحم –

،ةدادحلا ةرئادب ،يقرش ريهز –

،شوروادم ةرئادب ،يبوهوم مالسلا دبع –

،ةحورشملا ةرئادب ،ةزيزع نب كلاملا دبع –

،ةنهارملا ةرئادب ،لابرد لصيف –

،ةروات ةرئادب ،نايز نب ىفطصم –

،شوحوب رئب ةرئادب ،يعانم يسيمخ –

.سيرد دالوأ ةرئادب ،يلزن دوعسم –

:ةزابيتةيالو

،طوجح ةرئادب ،دوليملب يبنلا دبع –

،ليعامساوب ةرئادب ،سابع يلاعلا دبع –

،ورمع يديس ةرئادب ،وبع حلاص –

،ةياروق ةرئادب ،شيرقب فسوي –

،سومادلا ةرئادب ،ةقوب دمـحم –

،ةعيلقلا ةرئادب ،يانيز ميركلا دبع –

.نيعلا رمحأ ةرئادب ،يسيوس نيدلارون –

:ةليمةيالو

،دشاورلا ةرئادب ،يلبمح لداع –

،ةليم ةرئادب ،لاطع ينارمع –

،ديعلا موغلش ةرئادب ،يليازغ ظوفحم –

،ءاجنلا يداو ةرئادب ،ةكب ىفطصم –

.ةقوق مرارق ةرئادب ،ةبكروب قيفوت –

:ىلفدلا نيعةيالو

،دلاخ ريمألا جرب ةرئادب ،هـللا فيض دلاخ –

،لدنج ةرئادب ،ةدعروب ةيراتخم –

،سيمخلا ةرئادب ،ةخف رموع نب –

،ةنايلم ةرئادب ،يناطلس نيدلازع –

،ةرماعلا ةرئادب ،ةينز ديعلب –

،ةنيور ةرئادب ،يلوزرغ نيسح –

،عفدموب ةرئادب ،يدق دمحأ –

،ةغير مامح ةرئادب ،يمهارب لامج –

.ةيحطب ةرئادب ،ةيارب ماشه –



١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٥١
25م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢

2441 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج٦١ يفخّرؤـــــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
ءاـــــــهنإ نـــــــمضتي ،٠٢٠٢ ةـــــنس رـــــــبمسيد١٣ قــــــفاوــــملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باــــــــّتك ماهـــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداـــمج61 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم بــــجومب
تاّديــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد13 قــــــفاوملا2441
ءاـــسؤر ىدـــل نيـــماع ابّاتك مـــهتفصب ،مـــهؤامسأ ةـــيتآلا ةداـــسلاو
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف رئاودلا

ةــيالو يفراـــتخم يـــجاب جرـــب ةرـــئادب ،يواــــكرب كورـــبم –
،راردأ

،فلشلا ةيالو يف،ةيميركلا ةرئادب ،دوميح يلع لولهب –

،فلشلا ةيالو يف،ةضفلا يداو ةرئادب ،يردب ةميرك –

،طاوغألا ةيالو يف،طاوغألا ةرئادب ،نانروب دمـحم –

ةـــــــيالو يف ،ةــــــــنايــــكسم ةرــــــئادــــــــب ،يرـــــــمــــعم ناــــــيفوــــــص –
،يقاوبلا مأ

،ةنتاب ةيالو يف،توكت ةرئادب ،يرون فسوي –

،ةنتاب ةيالو يف،نويعلا سأر ةرئادب ،نموم جاحلا–

،ةنتاب ةيالو يف،رذعملا ةرئادب ،رابج يلاعلا دبع–

،ةياجب ةيالو يف،يلع ليغإ ةرئادب ،نوقجم نب ديزيلا–

،ةركسب ةيالو يف،لالروأ ةرئادب ،يموديق نميأ –

،راشب ةيالو يف،فينو ينب ةرئادب ،يكرابم دمحأ –

،راشب ةيالو يف،راشب ةرئادب ،هـللا فيض دلاخ –

،ةريوبلا ةيالو يف،رزيحلا ةرئادب ،ماور ديشر –

،ةريوبلا ةيالو يف،هـللادشم ةرئادب ،يرمعلا ديعس –

،تسغنمات ةيالو يف،نيتاوز نيت ةرئادب ،يدق دمحأ –

،ناسملت ةيالو يف،ودبس ةرئادب ،راضخم نامحرلا دبع –

ةــــــيالو يف،سوـــــنس ينب ةرـــــئادب ،شوـــــــعب قازرــــــلا دــــبع –
،ناسملت

،ناسملت ةيالو يف،ناوتش ةرئادب ،يريشب رصان –

،ترايت ةيالو يف،ينومحد ةرئادب ،رمعاو دلاخ –

،ترايت ةيالو يف،ةدنرف ةرئادب ،روبج رمع –

،وزو يزيت ةيالو يف،نوفزأ ةرئادب ،يدرو يلع –

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٦١ يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٠٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد١٣ قـــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةماعلا تايشتفملا يف نيشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــع ىلوألا ىداــــمج61 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةداـــــــــسلا ماــــهـــم ىــــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس رــــــــبمسيد13 قـــــفاوـــملا2441
يف ةماعلا تايشتفملا يف نيشتفم مهتفصب ،مهؤامسأ ةــــــــيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،راردأ ةيالو يف،قداصلا دمـحم –

،فلشلا ةيالو يف،يفاحج دمـحم–

،ةديلبلا ةيالو يف،يمهارب نيدلا رون –

،ترايت ةيالو يف،راون نب رداقلا دبع –

،ةفلجلا ةيالو يف،يداهلا نايفس –

،فيطس ةيالو يف،يداهلب دوعسم –

،ةملاق ةيالو يف،يسومت ناكرش –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف،بوهيم فوؤر –

،فراطلا ةيالو يف،ةيارب ماشه –

.نازيلغ ةيالو يف،قيدص نب دمـحم –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــــــع ىلوألا ىداــــمج٦١ يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا

ةــــــيرادإلا ةــــــــعطاقملل بدــــــــــتنملا يلاولا ناوـــــــيد ســــيئر
.راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جرـــــــبب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداـمج61 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
دّيـــــــسلا ماهـــــم ىــــهنت ،٠2٠2 ةـــنس ربـــمسيد13 قـــــفاوملا2441
بدـــتنملا يلاوــــلا ناوــــيدل اـــسيئر هــــتفصب ،دادــــــح نــيدلا روـــن
،راردأ ةــيالو يف راــتــخــم يجاــب جرــبــب ةــيرادإلا ةـــــــعــطاـــقـــمـــلـــل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٦١ يفخّرؤــــم يذــــــــيفنت موــــــــسرـــــم
ءاــــــهنإ نـــــــمضتي ،٠٢٠٢ ةــــــــنس رــــــــبمسيد١٣ قـــــــــفاوــــــــــملا

ةـــــماعلا نوؤـــــشلاو مــــيظنتلل بدــــــــتنم رـــــــــيدـــــم ماـــــــهم
يف حلاص نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيلحملا ةرادإلاو
.تسغنمات ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع ىلوألا ىداـــمج61 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
ديشر ّديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةـنس رــبمسيد13 قـــفاوملا2441
ةـــــماعلا نوؤــــــشلاو مــــيظنتلل اـــــبدتنم ارــــيدم هــــتفصب ،ةــــــبقروب
ةـــــــيالو يف حــــــلاـــص نإـــــب ةـــــــيرادإلا ةـــــــــعطاقملاب ةـــــــــيلحملا ةرادإلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تسغنمات
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،يداولا ةيالو يف،يداولا ةرئادب ،يلزن دوعسم –

،ةلشنخ ةيالو يف،سياق ةرئادب ،ريبلوب ركابوب –

ةـــيالو يف،شاشر دالوأ ةرــئادــب ،نادـــيز نـــب يواـــنـــفـــح –
،ةلشنخ

قوـــــــس ةـــــيالو يف،ةرواـــــت ةرــــئادـــب ،ةـــــينطالس يدروـــــلا –
،سارهأ

قوس ةيالو يف،سارهأ قوس ةرئادب ،شولحك فوؤر –
،سارهأ

،ةزابيت ةيالو يف،لاشرش ةرئادب ،ناماوتيت ناسح –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف،ةنيورةرئادب ،نونحم دمـحم –

،ةماعنلا ةيالو يف،ةماعنلا ةرئادب ،ودوبع دوليم –

ةــــــيالو يف،حــــــلاــملا ةرــــئادـــب ،ةـــبيرــــــع نــــب هـللا دـــــــبع نــــب –
،تنشومت نيع

،ةيادرغ ةيالو يف،ةرونوب ةرئادب ،راشق رموع –

،نازيلغ ةيالو يف،ةنوزام ةرئادب ،مدقملب لصيف –

.نازيلغ ةيالو يف،نازيلغ ةرئادب ،بابد راتخم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٦١ يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم
ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنس رـــبمسيد١٣ قـــفاوملا

.تايدلب يف نيماع بّاتك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2441
،ةــــــيتآلا تاـــــيدلبلا يف نيـــــماع اــــباّتك مـــــــهتفصب ،مـــــهؤاـــــمسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،رئازجلا ةيالو يفيقارب ةيدلبل ،يبوينايزوب –

،رئازجلا ةيالو يفنونكع نب ةيدلبل ،سيوروب لامج –

،رئازجلا ةيالو يفةبقلا ةيدلبل ،ةليسعلب ناسح –

،ةفلجلا ةيالو يفةراسو نيع ةيدلبل ،يوطع دوعسم –

،وزو يزيت ةيالو يفوزو يزيت ةيدلبل ،ةباروك ديمح –

،ةملاق ةيالو يفةملاق ةيدلبل ،يعنم يسيمخ –

،نارهو ةيالو يفنارهو ةيدلبل ،ةخف رموع نب –

.فودنت ةيالو يففودنت ةيدلبل ،ةليلب دمـحما –

،وزو يزيت ةيالو يف،ترزقيت ةرئادب ،ةينيز ديعلب –

ةـــيالو يف،خوـــيشلا رادةرـئادـب ،يواـبـلـح راــبجلا دــبــع –
،ةفلجلا

،ةفلجلا ةيالو يف،فراشلا ةرئادب ،يرودق يشرزه –

،ةفلجلا ةيالو يف،نيريب ةرئادب ،نيز نب ىسيع –

،لجيج ةيالو يف،ريهاطلا ةرئادب ،حولص سايلا –

،فيطسةــــيالو يف ،لازأ نيـــع ةرـــئادـــب ،لـــيـــجوـــق مــيـــلــــس –
،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤1 نم ءادتبا

،ةديعس ةيالو يف،ةديعس ةرئادب ،يديعس دمـحم –

،ةدكيكس ةيالو يف،شيغزم يديس ةرئادب ،غابس شايع –

،ةدكيكس ةيالو يف،بوطلا مأ ةرئادب ،ةفلخ سيردإ –

ةيالو يف،سابعلب يديس ةرئادب ،لوهسلا لوم ةريخ –
،سابعلب يديس

،ةبانع ةيالو يف،ينوبلا ةرئادب ،ةزيزع نب كلاملا دبع –

،مناغتسم ةيالو يف،يلع يديس ةرئادب ،سونه نايفس –

،مناغتسم ةيالو يف،شمعم يساح ةرئادب ،يلت بيط –

ةيالو يف،رماع يديس ةرئادب ،يسابع ظيفحلا دبع –
،ةليسملا

،ركسعم ةيالو يف،ركسعم ةرئادب ،بلاطوب ريخلب –

،ةلقرو ةيالو يف،دوعسم يساح ةرئادب ،لاورب يراون –

،نارهو ةيالو يف،ويزرأ ةرئادب ،يتاكرح دمـحم –

،ضيبلا ةيالو يف،ةنيزيرب ةرئادب ،مدقم يلع –

،يزيليإ ةيالو يف،سانمأ نإ ةرئادب ،يديامح حلاص –

،يزيليإ ةيالو يف،تناج ةرئادب ،ةتب تيآرداقلا دبع –

،سادرموب ةيالو يف،سلد ةرئادب ،شادعب ناضمر –

،سادرموب ةيالو يف،ةنشخلا سيمخ ةرئادب ،ينيعمل لامأ –

،سادرموب ةيالو يف،واودوب ةرئادب ،فالشح رمع –

،فراطلا ةيالو يف،سابسبلا ةرئادب ،ةيلوارز رصانلا –

ةـــــيالو يف،فودــــــــنت ،ةرــــــــئادـــب ،يفالـــــخ نـــــــسح يالوـــــــم –
،فودنت

ةـــــــيالو يف،ةــــماعنوب جرـــــب ةرـــــئادب ،يلادــــغب يلالـــــيجلا –
،تليسمسيت

،تليسمسيت ةيالو يف،تليسمسيت ةرئادب ،حوتف دمــحم –

،يداولا ةيالو يف،ةضايبلا ةرئادب ،يوارحص ديعسلا –



١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٥١
27م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢

ةنس ليربأ٨ قفاوملا٢٤٤١ ماـع نابعش٥٢ يفخّرؤـم رارق
ىدل يرـــــكسعٍ ضاق فالختسا ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢
ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةـمكحملا
.ةسماخلا

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

8 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥2 يف خرؤم رارق بجومب
ىدل يرــــكسع ٍضاــــق فالــــــخـــتـــــسا ىــــهــــــنـــي،12٠2 ةنـس ليربأ
،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا /ةنيطنسقب ةيرــــكســــعلا ةمـــــــكـــــحملا
يرــــكسع ٍضاــــــق ،ةـــينماثع قـــيفوت مدـــــــقملا هـــنـــمض يذـــــلا
/ ةلـــقروب يرـــكسعلا فاـــنئتسالا ســــلجم ىدــــل ماــــهتالا ةـفرغل
.12٠2 ةنس ليربأ٤ نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةــــيحانلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٧ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاــيالولا ةــمهاسم ةــبسن ددــحي ،١٢٠٢ ةــنس سراـــم١٢

.ةيلحملا تاعامجلل نامضلا قودنص يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا81-39 مــقر يـعيرــشـتـلا موــسرـملا ىضـتقمب –
نمضتملاو3991 ةنس ربمسيد92 قفاوملا٤1٤1 ماع بجر٥1
،هنم39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع مّرحم31 يف خّرؤملا9٠-9٠ مــقر نوــناــقـلا ىــضـتقمبو –
نوـــناق نـــمضتملاو9٠٠2 ةنـــس رـــبمسيد٠3 قــــفاوملا13٤1
،هنم26و16و٠6 داوملا اميس ال ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

بجر9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييـــــــعت نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع
 ،ةموكحلا ءاضعأ

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـــــلا٥991 ةـنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

ينطولا عافدلا ةرازو

٢٤٤١ ماــــع ناـــبعش٢٢ يفخّرؤـــم كرــــتشم يرازو رارـــق
بادتنا ديدجت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٥ قفاوملا

اــسيئر هــتفصب ،يــنطولا عاــفدلا ةرازو ىدـــلٍضاـــق
ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملل
.ىلوألا

––––––––––

ماع نابعش22 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
لامك دّيسلا بادتنا ددجي،12٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا2٤٤1
ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،حابصم
)1( ةنس ةدمل ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب ةيركسعلا

 .12٠2 ةنسويلويلوأ نم ءادتبا ،ةدحاو

–––––––––––H–––––––––––

٢٤٤١ ماـــــــع ناــــــبعش٢٢ يفخّرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
بادتنا ديدجت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٥ قــــفاوملا

اـــــسيئر هــــتفصب ،يــــنطوـــــلا عاــــفدـــــلا ةرازو ىدـــــــلٍضاـــق
ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملل
.ةسماخلا

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

2٤٤1 ماع نابعش22 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
،رداوش هـللا دبع ّديسلا بادتنا ددجي،12٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا
ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
،)1( ةدحاو ةنس ةدمل ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا /ةنيطنسقب
 .12٠2 ةنسويلويلوأ نم ءادتبا

–––––––––––H–––––––––––

ليربأ٨ قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــــع ناــــــبعش٥٢ يفخّرؤــــــم رارــــــق
ســــــــــلجم ةــــــسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يرــــــكــسعلا فاــــــنئتسالا
.ىلوألا

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

ليربأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥2 يف خرؤم رارق بجومب
يركسعلا فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا ىهني،12٠2 ةنس
دمـحم ديسلا هنمض يذلا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب
ةيحانلا /ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجم سيئر ،كوربم
 .12٠2 ةنس ليربأ٤ نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه٢٤٤١ ماع ناضمر١٣٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢ 28

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـــــلا٥991 ةـنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

22 يف خّرؤملا611-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ديدحتو ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاــشنإ

،هنم٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم

٤1 يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا81٠2 ةـــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع يــــناثلا عـــيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص ددـــحي
،ةينارمعلا

: يتأي ام نارّرقي

قودــنص يف تاـيدلبلا ةـمهاسم ةـبسن ددــحت: ىلوألا ةداملا
نيــنثاب ،12٠2 ةــنسل ةــبسنلاب ،ةــيلحملا تاــعامجلل ناــمضلا

.)%2( ةئاملا يف

تادارــــيإلا تارــيدقت ىلـــــع ةـــبسنلا هذــــه قــــّبطت:٢ ةداملا
اــــــهيلع يوـــتحت يـــتلا ةرـــشابملا رــــيغو ةرــــشابملا ةـــــيئاــبجلا

.ةيئالولا بئارضلا حلاصم اهغّلبت يتلا باــسحلا ةـــقاطب

ةّيــــــمسّرـــــلا ةدـــــيرـــــجلا يــف رارــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سراـم12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــبعش7 يف رــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

22 يف خّرؤملا611-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ديدحتو ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاــشنإ

،هنم٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم

٤1 يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا81٠2 ةـــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع يــــناثلا عـــيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

: يتأي ام نارّرقي

قودـــــنص يف تاـــيالولا ةــــمهاسم ةــــبسن ددـــــحت: ىلوألا ةداملا
ةسمخب ،12٠2 ةنسل ةبسنلاب ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلا

.)%٥( ةئاملا يف

تادارــــــيإلا تارــيدقت ىلــــــع ةـــبسنلا هذـــه قــــــــّبطت:٢ ةداملا
اهغّلبت يتلا باــسحلا ةـــقاطب اـــهيلع يوـــتحت يـــتلا ةــــيئابجلا

.ةيئالولا بئارضلا حلاصم

ةّيــــــمسّرــــلا ةدـــــيرـــــجلا يــف رارــــــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام12 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف رئازجلاب رّرــح
 .12٠2 ةنس

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

قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٧ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تايدلبلا ةــمهاسم ةــبسن ددــحي ،١٢٠٢ ةــنس سراـــم١٢

.ةيلحملا تاعامجلل نامضلا قودنص يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا81-39 مــقر يـعيرــشـتـلا موــسرـملا ىضـتقمب –
نمضتملاو3991 ةنس ربمسيد92 قفاوملا٤1٤1 ماع بجر٥1
،هنم39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع مّرحم31 يف خّرؤملا9٠-9٠ مــقر نوــناــقـلا ىــضـتقمبو –
نوـــناق نـــمضتملاو9٠٠2 ةنـــس رـــبمسيد٠3 قــــفاوملا13٤1
،هنم26و16و٠6 داوملا اميس ال ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع بــجر٠2 يف خّرؤـــملا٠1-11 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

بجر9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييـــــــعت نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع
 ،ةموكحلا ءاضعأ

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

٢٤٤١ ماــــــع ناـــــبعش٧ يفخّرؤــــــم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
عاطتقالا ةبسن ددحي،١٢٠٢ ةــنس سراـــم١٢ قفاوملا

.تايدلبلا تاينازيم يف رييستلا تاداريإ نم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

٥1 يف خّرؤملا81–39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو3991 ةـــنس رـــبمسيد92 قـــفاوملا٤1٤1 ماـــع بـــجر
،هنم39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماـــــع بــــجر٠2 يف خّرؤــــملا٠1–11 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك



١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٥١
29م١٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يــف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام12 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف رئازجلاب رّرــح
 .12٠2 ةنس

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

سراـــم١٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع ناـــبعش٧ يفخّرؤــــم رارــــق
تادارــــــيإ نـــم عاــــطـتـقالا ةــــبـســن ددــحـي،١٢٠٢ ةــــــنــس

.تايالولا تاينازيم يف رييستلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمب –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1

ماع نابعش22 يف خّرؤملا٤٥1-٠7 مقر موسرملا ىضتقمبو –
دـــــــــيدحت نــــــــمضتملاو٠791 ةــــنس رــــبوــــــتكأ22 قـــــــــفاوملا٠931
،اهتاداريإو تايالولا فيراصم ةمئاق

ماع نابعش22 يف خّرؤملا6٥1-٠7 مقر موسرملا ىضتقمبو –
نم عاطتقالاب قلعتملاو٠791 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا٠931
،هنم ىلوألا ةداملا اميس ال ،رييستلا تاداريإ

بجر9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييـــــــعت نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع
 ،ةموكحلا ءاضعأ

خّرؤـملا611-٤1 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف

تاعامجلل ناــمضلاو نـــماضتلا قودــــنص ءاــــشنإ نــــمضتملاو
 ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

خّرؤملا133-81 مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عــيبر٤1 يف

ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرقي

يــــــــتلا اـــــــيندــلا ةــــــــيـنوــــناــــــقلا ةـــــــــبسنلا ددـــــــحت: ىلوألا ةداملا
ةيطغتل ةصصخملاو رييستلا تاداريإ نم تايالولا اهعطتقت
يف ةرشعب ،12٠2 ةنسل ةبسنلاب ،رامثتسالاو زيهجتلا تاقفن
.)%٠1( ةئاملا

يناثلا عيبر32 يف خّرؤملا٥٤1–76 موسرملا ىضتقمبو –
نم عاطتقالاب قلعتملاو7691 ةنس ويلوي13 قفاوملا7831 ماع
،هنم2 ةداملا اميس ال ،رييستلا تاداريإ

بجر9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييـــــــعت نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع
 ،ةموكحلا ءاضعأ

٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــــلا٥991 ةـــنس رــــياربف٥1 قـــــفاوـــملا٥1٤1 ماــــع ناــــضمر
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

3 يف خّرؤملا٥13–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـــحي يذـــلا21٠2 ةـــنس تـــشغ12 قــــفاوملا33٤1 ماــــع لاّوـــش
،اهنومضمو ةيدلبلا ةينازيم لكش

خّرؤـملا611–٤1 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف

تاعامجلل ناــمضلاو نـــماضتلا قودــــنص ءاــــشنإ نــــمضتملاو
،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

خّرؤملا133–81 مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عــيبر٤1 يف

ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نارّرقي

يــــــــتلا اـــــــيندـلا ةــــــــينوــــناــــــقلا ةـــــــــبسنلا ددـــــــحت: ىلوألا ةداــــــملا
ةيطغتل ةصصخملاو رييستلا تاداريإ نم تايدلبلا اهعطتقت
يف ةرشعب ،12٠2 ةنسل ةبسنلاب ،رامثتسالاو زيهجتلا تاقفن
.)%٠1( ةئاملا

،عاـــــــطتقالا باــــــسح يف راــــبتعالا نيـــــــعب ذـــــــخؤـــت:٢ ةداملا
: هاندأ ةروكذملا تاداريإلا

ناـــــمضلاو نــــماضتلا قودــــــنص تاـــــصصخم :٤٧ باسحلا *
:مسح عم،ةيلحملا تاعامجلل

ةيعرفلا ةداملا( ّنينسملا صاخشألل ةمدقملا ةدعاسملا –
راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب666 ةداملا وأ31٤7
،)رئاودلاو تايالولا

 .ةيليمكتلا يواستلاب عيزوتلا ةلداعم–

قوقح مسح عم ةرشابملا ريغ بئارضلا :٥٧ باسحلا *
راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب٥٥7 ةداملا( تالفحلا
،)رئاودلاو تايالولا

ةمهاسملا مسح عم ةرشابملا بئارضلا :٦٧ باسحلا *
اذــــــــــكو )٠76 ةداـــملا( ةــــيلحملا تاــــــــعامجلل ناـــــمضلا قودــــــنص يف

رــــــيوــطتو باــــــــبشلا تارداـــــــبم ةــــــــيـــقرت يف تاـــــــــيدــــلبلا ةــــــــــمهاسم
٠976 وأ٠9٤6ةــــــــيعرـــــــــفلا ةداـــــــــملا( ةـــــــــيضايرـــــــــــلا تاــــــــسراــــــمملا

.)رئاودلاو تايالولا راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك
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،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو لثمم ،لامج يطوجح–
،اوضع

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ةلثمم ،ةليبن كيارب–
،اوضع

،اوضع ،ةئيبلا ةريزو لثمم ،دارم يخيش–

يــــــملعلا ثــــحبلل ةـــماــعلا ةــــيرـــيدملا لــــــثمم ،ةدــــــع كــــــفسم–
،اوضع ،يجولونكتلا ريوطتلاو

يملعلا ثحبلا زكرم ريدم ،ميركلا دبع شواش سلي–
،اوضع ،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملعل

زـــــكرمل يــملعلا ســـلجملا ةـــسيئر ،ةــــنيسح توــــبركوب–
،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا

،اوضع

نـــع نالــثمم ،رـــيمس راـــمع تـــيانو قازرــــلا دــــبع دــــيزوب–
،نيوضع ،زكرملل نيعباتلا ثحبلا يمدختسم

نيعباتلا ثحبلا معد يمدختسم نع ةلثمم ،ةرهز ديس–
.اوضع ،زكرملل

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

لوأ قــــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماـــع بـــــــــجر٧١ يفخّرؤــــــم رارـــــــق
ةــنجللا مــيظنت تاـــيفيك ددــــحي،١٢٠٢ ةــنس سراـــــم
.يلخادلا اهماظن اذكو ،اهريسو نعطلل ةينطولا

––––––––––

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوّ نإ

32٤1 ماع رفص٥2 يف خّرؤملا9٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
صاـــــــخشألا ةـــــيامحب قـــــلعتملاو2٠٠2 ةـــــنس وــــيام8 قـــــفاوملا
،مهتيقرتو نيقوعملا

9 يف خّرؤـــملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــضتقمبو–
نـــــمضتملاو12٠2 ةـــــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

21 يف خّرؤملا٥71-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنجللاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ليربأ٤1 قفاوملا٤2٤1 ماع رفص

،نــــــــــعطلل ةــــــينطوـــــلا ةــــــــنجللاو ةـــــصصـــختملا ةـــــيئالوــــلا ةـــــيبطلا
،هنم٤1 ةداملا اميس ال

21 يف خّرؤملا333-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــــلعتملاو3٠٠2 ةـــنس رــــبوتكأ8 قــــفاوملا٤2٤1 ماــــع ناــــبعش
،ينهملا هيجوتلاو ةصاخلا ةيبرتلل ةيئالولا ةنجللاب

تاداريإلا ،عاطتقالا باـسح يف رابتعالا نيـعب ذــخؤت:٢ ةداملا
: هاندأ ةروكذملا

نامــضـلاو نــماــضــتـلا قودـــنـص تاصصخم :٤٧ باسحلا *
،ةيلحملا تاعامجلل

يف ةمهاسملا مسح عم ةرشابملا بئارضلا :٦٧ باسحلا *
ةمهاسم اذــكو )٠٤6 ةداملا( ةيلحملا تاـعاـــمجلل ناــمضلا قودــــنص

تاــــــــــسرامملا رـــــيوـطتو باـــــبشلا تارداـــــبم ةــــــيقرت يف تاـــــيالولا
.)٠9٤6 ةيعرفلا ةداملا ،9٤19 يعرفلا بابلا( ةيضايرلا

ةّيروهمجلل ّةيـمسّرلا ةديرجلا يــف رارقلا اذــه رشني :٣ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام12 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف رئازجلاب رّرــح
  .12٠2 ةنس
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سرام٤٢ قـفاوملا٢٤٤١ ماــع ناــبعش٠١ يفخّرؤـــم رارـــق
سلجم ءاضعأل ةــيمسالا ةمئاـــقلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس

ءاــــــيزـــيفلاو كلـــــفلا مــــــلع يف ثـــــحبلا زــــــكرـــــم ةرادإ
.ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف خّرؤم رارق بجومب
ســـــلجم ءاــــضعأل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا ددــــحت ،12٠2 ةــــنس سراــــم
ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم ةرادإ
مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيضرألا

رياني٠3 قفاوملا62٤1 ماع ةجحلا يذ٠3 يف خرؤملا6٥-6٠
ثحبلا زكرمل يساسألا نوناقلا ليدعت نمضتملاو6٠٠2 ةنس
ةداملاو ،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف

يذ82 يف خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم31
ددحي يذلا11٠2 ةـنس رـــبمفون٤2 قــفاوملا23٤1 ماــــع ةـــجحلا
عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
: يتأي امك ،يجولونكتلاو يملعلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،ديمح ةرفع–
،اسيئر ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ناسح يواللا دبع–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،ةيواعم ةريوكوب–

،اوضع ،مجانملاو ةقاطلا ريزو لثمم ،كلاملا دبع شوكع–

،ةــينطولا ةــيبرتلا رـــيزو لـــثمم ،دـــيمحلا دبـــع شدـــيرك–
،اوضع

يلاـــعلا ميــلعتلا رـــيزو لثـــمم ،ناــيفس ماـــشه يـــشتاولص–
،اوضع ،يملعلا ثحبلاو
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ةــيــعرــفــلا ناـــجـــلـــلا ءاسؤر ىلإ نوـــعـــطـــلا تاـــفـــلـــم لاسرإ–
،هاندأ6 ةداملا يف ةروكذملا

تاــــــــعامتجال تاءاــــــــعدــتسالا لاـــــسرإو لاـــــــــــغشألارــــــيضحت–
،ةـــــنجللا

.ةنجللا تاعامتجا رضاحم دادعإ–

ةـــــــيعرــــــف ناـــــــــجل )3( ثالــــــث يف ةـــــنجــــللا مــــــــظنت:٦ ةداملا
: يتأي امك ةيتاعوضوم

ةقاعإلاب فارتعالاب ةطبترملا لئاسملل ةيعرفلا ةنجللا–
جماربلاب فلكملا ريدملا اهسأريو ،ةقاعإلا ةبسن يف نعطلاو
،نيقوعملا صاخشألل ةيعامتجالا

ةـــــــيبرــــتلاب ةـــــــــطبترــــملا لــــــئاــــــــــسملل ةــــــــيعرــــفلا ةــــــــــنجللا–
مـيـلـعـتـلاو ةـيـبرــتــلاــب فــلــكملا رــيدملا اــهسأرــيو ،ةصصخــتملا
،نيصصختملا

نيوكتلاو ليغشتلاب ةطبترملا لئاسملل ةيعرفلا ةنجللا–
فــــلـــــكملا رـــــيدملا اـــــهسأرـــــيو ،نيقوـــــعملا صاـــــخشألل ينـــــهملا

.نيقوعملا صاخشألا جامدإو ةياقولاب

ةيداع ةرود يف رهشأ )3( ةثالث لك ةنجللا عمتجت:٧ ةداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب

اهسيئر نم بلطب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
.اهئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ

،هتاءافك مكحب ،هنكمي صخش يأب نيعتست نأ ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ

لودجب ةقفرم ةنجللا ءاضعأل تاءاعدتسالا هجوت:٨ ةداملا
ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لبق ةلصلا تاذ قئاثولابو لامعألا
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا

نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي

ءاضعألل ةطيسبلا ةيبلغألاب ةنجللا تارارق ذختت:٩ ةداملا
توـــــــــص نوـــــكي ،تاوــــصألا ددــــــع يواــــست ةـــــلاح يفو ،نــــــيرضاحلا
.اّحجرم سيئرلا

يف لجست ،رضاحم يف ةنجللا تارارق نّودت:٠١ ةداملا
.ةنجللا سيئر هيلع رّشؤيو همقري لجس

وأ تاــــــــفلـــــملا ةــــــــلمكت بـــــــــلطت نأ ةـــــــنجللا نـــــــــكمي:١١ ةداملا
.ةرورضلا دنع قوعملا صخشلا ءاعدتسا

يناثلا لصفلا
نعطلل ةينطولا ةنجلل يلخادلا ماظنلا

لامتكا نم ققحتلا دعب ةسلجلا سيئرلا حتتفي:٢١ ةداملا
.باصنلا

92 يف خّرؤملا٤31-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

٠٤٤1 ماــــــع ّةجـــحلا يذ71 يف خّرؤــــملا رارــــــقلا ىــــضتقمبو–
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس تشغ81 قفاوملا
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو ىدل ةأشنملا نعطلل ةينطولا

،ةأرملا اياضقو

: يتأي ام رّرقت

موــــــــسرــــــملا نــــــم٤1 ةداـــــــــملا ماـــــــــكـــــحأب الـــــــمع: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع رفص21 يف خّرؤملا٥71-3٠ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارـــقلا اذـــه فدـــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو3٠٠2 ةــــنس لــــيربأ٤1
اذكو ،اهريسو نعطلل ةينطولا ةنجللا ميظنت تايفيك ديدحت

.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدتو ،يلخادلا اهماظن

لوألا لصفلا
اهريسو نعطلل ةينطولا ةنجللا ميظنت تايفيك

تاررقملا يف لصفلاو ةساردلاب ةنجللا فلكت:٢ ةداملا
ناـجـلـلاو ةصصخـتملا ةـيــئالوــلا ةــيــبــطــلا ناــجــلــلا نــع ةرداصلا
نوعطلا رثإ ىلع ،ينهملا هيجوتلاو ةصاخلا ةيبرتلل ةيئالولا
اقبط ،مهنع بوني نم وأ نيقوعملا صاخشألا لبق نم ةعدوملا

خّرؤملا٥71-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل
روكذملاو3٠٠2 ةنس ليربأ٤1 قفاوملا٤2٤1 ماع رفص21 يف

.هالعأ

يـــــــنطولا نـــــماضتلا ةرازوـــــب ةـــــنجللا رــــــــقم ددـــــحي:٣ ةداملا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةــــــيامحب فــــــلكملا ماــــــــعلا رـــــيدـــملا ةـــــنجللا سأرـــــي:٤ ةداملا
صوصخلا ىلع ّىلوــتي يذـــلا ،مــــهتيقرتو نيـــقوعملا صاــــخشألا
: ةيتآلا ماهملا

رـــيسلا ناـــمضو ،يلخادـــلا ماـــظـــنـــلا مارــــتــــحا ىلع رــــهسلا–
،ةنجلل رمتسملا

،اهلمع جمانرب ،ةنجللا ءاضعأ عم قيسنتلاب ،ديدحت–

ةيئالولا نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا تايريدم غيلبت–
اـــهرودـــب اـــهـــغـــّلـــبـــت يتـــلاو ةـــنـــجـــلـــلا نــــع ةرداصلا تاررــــقملاــــب
.نيينعملل

: يتأي امب فلكي يذلا ةنجللا نيمأ سيئرلا ّنيعي:٥ ةداملا

تاـيرـيدــم فرــط نــم ةــلسرملا نوــعــطــلا تاــفــلــم مالــتسا–
،تايالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

عوضوم بسح اهفينصتو اهتبقارمو تافلملا ليجست–
،نعطلا
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ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

سراــــــــميو تاـــــــشاقنلا ةـــــــــسلجلا ســـــــــيئر رـــــــيدــي:٣١ ةداملا
.اهنأشب طابضنالا ةطلس

.ةنجللا سيئر فرط نم ةسلجلا عفرت

اــــــمدنع ةــــسلجلا فـــــيقوت ةنــــجللا ســــيئر نـــــكمي:٤١ ةداملا
ميدقت نم ةنجللا ءاضعأ نيكمتل ،مئالم ءارجإلا اذه نأ ىري
تافلملا ةساردل ةمهم ربتعت ةيفاضإ تاظحالم وأ تايطعم
امئالم الجأ ةنجللا سيئر ددحيو .لامعألا لودج يف ةلجسملا
فانئتسا ةعاس وأ/و خيرات طبضيو ءاضعألل ضرغلا اذهل
.ةسلجلا

ايصخش ةكراشملا ةنجللا ءاضعأ ىلع ّنيعتي:٥١ ةداملا
مهتكراشم ضيوفت مهنكمي الو ،ةريخألا هذه تاعامتجا يف
.نيرخآ صاخشأل

عامتجالا لجؤي ،ةنجللا سيئر بايغ ةلاح يف:٦١ ةداملا
.اقحال لبقملا عامتجالا خيراتب ةنجللا ءاضعأ رطخيو

ينهملا ّرسلاب مازتلالا ةنجللا ءاضعأ ىلع ّنيعتي:٧١ ةداملا
قئاثولاو تامولعملا ءاشفإ ،لاوحألا نم لاح يأب ،مهنكمي الو
.ةنجللا لاغشأ راطإ يف اهيلع نوعلطي يتلا

هجوت ةلاسرب ءاضعألا تابايغ رربت نأ بجي:٨١ ةداملا
ةطلسلا ملع ىلإ رربم ريغ بايغ لك ّغلبيو ،ةنجللا سيئر ىلإ
.وضعلا تّنيع يتلا

تارـــــــم )3( ثالـــــث بــــيغت يذـــــلا وــــضعلا لدـــــبتسي :٩١ ةداملا
.اهسفن لاكشألا قفو رخآ وضعب ،ةرربم ريغو ةيلاتتم

يتلا تاليهستلا لك نم ةنجللا ءاضعأ ديفتسي:٠٢ ةداملا
ةطبترملا كلت اميس ال ،ةنجللا لاغشأل غرفتلاب مهل حمست
.دادمإلاو قئاثولاب

ىلع تـــقو لـــك يف عالـــطالا ةـــنجللا ءاــــضعأ نـــــكمي:١٢ ةداملا
يف نوكت يتلا ىرخألا قئاثولا لك ىلع اذكو ،تالوادملاو ءارآلا

.اهيدل ةظوفحم وأ ةنجللا ةزوح

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــــقـــــــــلا اذــــــه رــــــشـــــني:٢٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع بجر71 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

وكيرك رثوك

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

رياربف32 قــــفاوملا2441 ماــــع بــــجر11 يفخّرؤــــم رارــــق
ةرادإلا ســلجم ءاـــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس

.يراقعلا طبضلاو ةطاسولل ةينطولا ةلاكولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،1202 ةنس رياربف
خّرؤملا911-70 مقر يذيفنتلا موسرملا نم41 ةداملا ماكحأل

7002 ةــنس لـــيربأ32 قــــفاوملا8241 ماـــــع يـــناثلا عــــيبر5 يف
طـــــبضلاو ةـــــطاسولل ةــــينطولا ةـــــلاكولا ءاــــشنإ نــــمضتملاو
يف ،مّمتــملاو لّدــعـــملا ،يـــساسألا اـــهنوناق ديدـــحتو يراــــقعلا

: يراقعلا طبضلاو ةطاسولل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،اضر يلاطلح –

تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو لـــثمم ،قــــلاخلا دــــبع ةــــفرش –
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،نيدلا لامج يقالز –
،اوضع ،)ةنيزخلل

ةماعلا ةيريدملا( ةــيلاملا رـــيزو لــــثمم ،دــــيمح نـــياسبإ –
،اوضع ،)ةينطولا كالمألل

،ةنيدملاو نارمعلاو نــكسلا رـــيزو لــــثمم ،دارــــم يــــبازع –
،اوضع

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،ديمحلا دبع ينيغرت –
،اوضع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ةلثمم ،ةريصن ريرغز –
،اوضع

،اوضع ،مجانملاو ةقاطلا ريزو ةلثمم ،ةحيتف يميلر –

ةــيمنتلاو ةـــحالفلا رـــيزو ةـــلثمم ،ةرــــيهش ةرــــيم يــــماوت –
،اوضع ،ةيفيرلا

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ريمس يجارد –

.اوضع ،ةئيبلا ةريزو لثمم ،سانولا يزيمح –


