
ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١ سيمخلا 5٩ ددعلا

م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيلود تاقافتاو تايقافتا

لوكوتوربلا ىلع قـيدـصتلا نمضتي،12٠2 ةنـــس ربمسيد91 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤم21٥-12 مقر يسائر موسرم
سنوتب عّقوملا ،ةيسنوتلا ةيروهمجلا ةموكحو ةيبعـشـلا ةـيـطارقـمـيدـلا ةـــيرـــئازــجلا ةــيروـــهـمجلا ةــموــكــح نيــب يلاملا

....................................................................................................................................................12٠2 ةنس ربمسيد9 خيراتب

تارارق

ةيروتسدلا ةمكـحملا

................................................................12٠2 ةنس  ربمفون82 قفاوملا3٤٤1 يناثلا عيبر32 يف خرؤم12 /د ع د / د م.ق/1٠ مقر رارق

ةّيميظنتميسارم

ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتي ،12٠2 ةنـــس ربمسيد22 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج71  يف خّرؤم31٥-12 مقر يسائر موسرم
.....................................................ةديدجلا تايالولل ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن  ديدجتل

ةـّيدرفميسارم

مياظعلا مأ ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................. .سارهأ قوس ةيالو يف

..................ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ةيريضحتلا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................رئازجلاب رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا يف

رييستلل ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................يمقرلا داصتقالاو

ثحبلاو تاساردلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاب

ةيامحلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................اقباس– نيدهاجملا ةرازوب ةيعامتجالا

نيدهاجملا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................اقباس– نيدهاجملا

يوهجلا فحتملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................ةلشنخب دهاجملل

ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف فاقوألاو

ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج5٩٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢ 2

سرهف

5

5

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10



ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

يـف تاـيـلـك ءادــمــع ماـــهـم ءاــهـنإ نمـضـتت ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد11 قفاوملا3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج6 يف ةــخّرؤــم ةــيذيــفـنت مــيسارــم
....................................................................................................................................................................................تاـعـماـج

ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................جيريرعوب جرب ةيالو يف

ةعانصلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس– مجانملاو

مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو يف

ةيقرتل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب رامثتسالا

لئاسو ةعباتم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب زاجنإلاو تاساردلا

تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو يف ةيمومعلا

ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................اقباس-ةراجتلا

يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................نازيلغ ةيالو

ةحايسلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................اقباس– يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةرازوب لئاسولا ةرادإ ةريدم نييعت نمضتي ،12٠2ةنس ربمسيد31قفاوملا3٤٤1ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا

ةيعامتجالا ةيامحلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

نيدهاجملا ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

ةينيدلا نوؤشلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف فاقوألاو

يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................جيريرعوب جرب ةيالو

يف مجانملاو ةعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................ريغملا ةيالو

ةراجتلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةنتابب

5٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
3م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولاعافدلاةرازو

نـــيدعاسم نييــــعت نـــــمضتي ،12٠2 ةــنس ربمفون11 قـــفاوملا3٤٤1 ماــــع يناثلا عيبر6 يف خّرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارـــــق
.................................................................................22٠2-12٠2 ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نييركسع

،ةفاضإلا ناوـنعب ،نييــعت نــمـضـتي ،12٠2 ةنس ربمفون٠2 قــفاوــملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..........................................................................22٠2-12٠2 ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نييركسع نيدعاسمل

ةحلصم سيئر بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملا

ةحلصم سيئر بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملا

ةيلاملا ةرازو

قفاوملا72٤1 ماــــع ناـــــضـــمر81 يف خرؤـــملا رارـــقــلا مّـمــتــي ،12٠2 ةــنــس ربــمـفوــن٤ قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــع لوألا عــيــبر82 يف خّرؤم رارق
............................................................................”رئازجلا فيدرك“ نيمأتلا ةكرش دامــــتعا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربوتكأ11

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

سلجملا ءاضعأ باختنا تايفيك ددحي،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................تايالولا بابش ليثمت ناونعب بابشلل ىلعألا

ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج5٩٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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5٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
5م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢

ةيلود تاقافتاو تايقافتا
ىلوألا ىدامج٤١  يفخّرؤم٢١5-١٢ مقر يسائر موسرم

نــــمـضتي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد٩١ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
ةــموـــكـح نيـب يلاــمـلا لوــكوــتورــبلا ىلــع قــيدـــصــتــلا
ةــيــبـعــشـلا ةـيـطارــقـمـيدـلا ةــيرــئازــجلا ةــيروــهــمجلا

سنوتب عّقوملا ،ةيسنوتلا ةيروهمجلا ةموكحو
.١٢٠٢ ةنس ربمسيد٩ خيراتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةــيــلاجلاو ةــيــجراخلا نوؤشلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب –
،جراخلاب ةينطولا

،هنم )21و7(19 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ةــموـكــح نيـب يلاــمـلا لوــكوــتورــبـلا ىلــع عالـطالا دــعبو –
ةــموــكــحو ةـيــبــعـشــلا ةــيـطارــقـميدــلا ةــيرــئازــجلا ةــيروــهـمجلا
ربمسيد9 خيراتب سنوتـب عــّقوــملا ،ةيــسـنوــتلا ةــيروــهـمــجلا

،12٠2 ةنس

: يتأي ام مسري

نــيـب يلاــمــلا لوــكوــتورــبلا ىلــع قّدــصــي : ىلوألا ةّداملا

ةـيـبــعـــشـلا ةـيـطارــقــمـيدــلا ةــيرــئازــجلا ةــيروــهــمــجلا ةــموــكــح

خيراتب سنوتـب عــّقوــملا ،ةـــيـســنوــتــلا ةــيروــهــمجلا ةــموــكــحو

.موسرملا اذه لصأب قحلملا ،12٠2 ةنس ربمسيد9

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا

.ةّيبّعشلا ةّيطارقمّيدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوـــمـــلا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج٤1 يـف رــــئازــجـــلاــب رّرــــــح

.12٠2 ةـنس رــبـمـســيد91

نوبت ديجملا دبع

تارارق

ةيروتسدلا ةمكـحـملا

يناثلا عيبر٣٢ يفخرؤم١٢ /د ع د /د م.ق/١٠ مقر رارق
.١٢٠٢ ةنس  ربمفون٨٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع

–––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

٥22و891و791و٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

يـف خرؤـملا61-81 مــقر يوــضـــعــــــلا نوناـــقــلا ىـــضـتــقـمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
 ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

ةجحلا يذ٤2 يف خرؤملا7٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو31٠2 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا٤3٤1 ماع
                                                                 ،ةاماحملا ةنهم

3٤٤1 ماع يناثلا عيبر32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو–
ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملا12٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا

ةنمضتملاو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

٠٤٤1 ماــع ناـضــمر7يـف خرؤملا يروـتـسدـلا ســلجــمـلا لــمــع
  ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام21 قفاوملا

ةمكحملا نم ةيروتسدلا مدعب ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو–
سرهفلا مقر تــحت ،12٠2 ةنس سرام82 يف خرؤملا،ايلعلا

يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل لجسملاو،12/3٠٠٠٠
عفدب قلعتملاو1٠/12٠2 مقر تحت12٠2 ةنس ليربأ8 خيراتب
ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعمٍ ماحم )س .م .ج(ذاتسألا هراثأ

ةيروــــتـسد مدع هيف يعّدي يذلاو ،)ع .ب( قح يف ،ةلودلا سلجمو
ماـــع ةــجــحلا يذ٤2 يـف خرؤملا7٠-31 مقر نوناقلا نم٤2 ةداـــــملا

ميـظــنــتنــمـــــضـــــتــملاو31٠2 ةــنــــــس رـــبوــــــتــــــكأ92 قـــــــفاوـــــــــملا٤3٤1
،ةاماحملا ةنهم

،ةــيروـــهمجلا سـيـئر ىلإ لــسرــملا راــعشإلا ىلــع ءاــنـبو–
لسرملا راعشإلاو ،ةمألا سلجم سيئر ىلا لسرملا راعشإلاو
ىلـع ءاـنــبو ،12٠2 ةنس ليربأ11 خــيراـتـب لوألا رــيزولا ىلإ
يـنـطوــلا يــبـعـشــلا ســلـجــملا سـيــئر ىلإ لــسرــملا راــعشإلا

،12٠2 ةنس ربوتكأ٠2 خـــيراـتــب
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سلجم ىدل ماعلا بئانلا ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو–
)ن.خ( امهدض نوعطملاو ،)ع.ب( نعاطلاو فيطس ءاضق
 ،12٠2 ةنس ليربأ11 خيراتب )ي .ب(و

12/د ع د /د م.ق /2٠ مقر يروتسدلا سلجملا رارق ىلع ءانبو–
لصفلا لجأ ديدمت نمضتملاو12٠2 ةنس تشغ٥ يف خرؤملا

،رهشأ )٤( ةعبرأ ةدمل يلاحلا ةيروتسدلا مدعب عفدلا فلم يف
ىلإ هغيلبت مت يذلا12٠2 ةنس تشغ9 خيرات نم ًءادتبا
،فارطألاو تاطلسلا

يرحب ديسلا ررقملا وضعلا ريرقت ىلإ عامتسالا دعبو–
،هـللا دعس

تاــطــلسلــل ةــبوــتـــكملا تاـــظـــحالملا ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
،هالعأ ةروكذملا فارطألاو

ةينلعلا ةسلجلا يف ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو–
،12٠2 ةنس ربمفون82 خيراتب

 :تاءارجإلا ثيح نم
نم٤2 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد )ع .ب( ديسلا نأ ثيح–

٤3٤1 ماــع ةـجحلا يذ٤2 يـف خرؤــملا7٠-31 مقر نوــناــقـــلا
ةنـهـم مـيـظـنـت نـمضتملاو31٠2 ةـنس رــبوــتــكأ92 قـفاوملا
: يتأـي اـم ىلــــع ةرـــيــخألا اـــهــترــقــف يف صنـت يـتــلا ،ةاـــماـــحملا
هتاررحمو هتاحيرصتو هلاعفأ ببسبٍ ماحم ةعباتم نكمي ال"

يتلا ةداملا يهو ،"ةسلجلا يف ةعفارملا وأةشقانملا راطإ يف
فيـطس ءاــضـق ســلـجم ىدــل ماـهــتالا ةــفرـــغ اــــهـيــلع تدــمــتـعا

يــضاـــقـــلاو71٠2 ةــــــــنس تشغ92 يف خرؤـملا اــهرارــــــــــــــــق يف
ىدل قيقحتلا يضاق نع رداصلا فنأتسملا رـــمألا دـــيـيأـــتــب
نمضتملاو71٠2 ةنس وينوي82 خيراتب فيطس ةمكحم
وــــهو )ي.ب( هدض نوــــعــــطملا دض قــــيــــقـــــحـــــتـــــلا ءارـــــجإ ضفر
ىوكش ميدقت ببسو ،)ن.خ( ايندم اهيلع ىعدملا يماحم

نوؤش مسق مامأ ةيحاتتفا ةضيرع هريرحت ىلإ دوعي هدض
يتـــــلا ،)ع.ب( اـــــهـــــجوز دض )ن.خ( هـــــتـــــلـــــكوــــــم حــــــلاصل ةرسألا

ساسملاو فذـــقـــلاو بسلا تاراـــبـــع هـــلوـــق دــــح ىلع تنــــمضت
هاـيإ ةـفصاو اـيــندــم يعدــمــلــل يصخشلا راــبــتــعالاو فرشلاــب
 ،"ذاشلاب"

سلجمل ماهتالا ةفرغ رارق يف ضقنلاب نعطلا دعبو ثيح–
ةرقفلا(٤2 ةداملا ةيروتسد مدعب نعاطلا عفد ،فيطس ءاضق
مامأ ةاماحملا ةنهم ميظنت نمضتملا نوناقلا نم )ةريخألا
يـف ةـخرؤــم ةـلـصـفنـم ةـضــيرــع بــجوـــمب ،اـيــلـعــلا ةــمــكـحملا

نوك ،)س .م .ج( ذاتسألا هيماحم ةطساوب ،12٠2 ةنس سرام٥1
هقوقح كهتنت ،عفدلا هددصب راثملانوناقلا نم٤2 ةداملا

7٤و73 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا اهنمضي يتلا هتايرحو
مامأ ةيساوس نينطاوملا لك " نأ ىلع ىلوألا صنت ثيح ،هنم
عّرذتي نأ نكمي الو .ةيواستم ةيامح يف قحلا مهلو ،نوناقلا

وأ ،سنجلا وأ ،قرعلا وأ ،دلوملا ىلإ هببس دوعي زييمت ّيأب
صنتو ،"يعامتجا وأ يصخش رخآ فرظ وأ طرشّ يأ وأ ،يأرلا
ةصاخلا هتايح ةيامح يف قحلا صخش لكل" نأ ىلع ةيناثلا

،"هفرشو

: عوضوملا ثيح نم

ةمألا سلجم سيئر نم ةراثملا تاظحالملا نأ ثيح–
بئانلاو ةموكحلا لثممو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو
نوعطملاو عافدلا ةئيهو فيطس ءاضق سلجم ىدل ماعلا

داحتالا يف نيلثممو عفدلا يف نيلخدتملا فارطألاو امهدض
،ةينعملا نيماحملا تامظنمو نيماحملا تامظنمل ينطولا

نـم )ةرــيـــخألا ةرــقــفــلا(٤2 ةداـــملا ةــيروــتـــسد يف اــــهّلـــك ّبــصــت
،هالعأ ةروكذملا ،ةاماحملا ةنهم ميظنت نمضتملا نوناقلا

: يتأي ام ىلع صنت روتسدلا نم671 ةداملا نأ ثيح–
هل لفكت يتلا ةينوناقلا تانامضلا نم يماحملا ديفتسي"
هتنهم ةسرامم نم هنّكمتو ،طوغضلا لاكشأ لك نم ةيامحلا

،"نوناقلا راطإ يف ةيرح لكب

7٠–31 مقر نوناقلا نم )ةريخألا ةرقفلا(٤2 ةداملا نأ ثيح–
ببسب ٍماحم ةعباتم نـكمي ال" هنأ ىلع صنت ،هالعأ ةروكذملا
ةعفارملا وأ ةـشقانملا راــطإ يف هتاررحمو هتاحيرصتو هـلاــعفأ

،"ةسلجلا يف

"ةناصحلا" ظفل ّنأ ةيروتسدلا ةمكحملا تلجس ثيح–
ضعب لبق نم ةمدقملا تاظحالملا يف همادختساو هركذ درو
مارتحا ةرورض ىلع ريبكلا اهصرح قلطنم نمو ،فارطألا
تاحلطصملا فيظوتو مادختساب ماتلا دّيقتلاو ،روتسدلا

لـــيـــمحت وأ اـــهزواجت ةـــلواـــحـــم نود هــــيــــف ةدراوــــلا ظاــــفــــلألاو
،هراطإ نع جورخلا ةيشخ كلذو ،لمحي امم رثكأ روتسدلا

ةناصحلا موهفم نأ رّكذتو حّضوت ةيروتسدلا ةمكحملا نإف
نم921 ةداملل اقبط ناملربلا وضعب اًيرصحو اساسأ قلعتي
981 ةداملل اًقفو ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ كلذكو روتسدلا

فيظوت زوجي ال هنايبو هركذ مدقت ام ىلع اسيسأتو ،هنم
671 ةداملا نأو اميس ال ،يروتسدلا راطإلا جراخ حلطصملا اذه
،"تانامضلا" تارابع تمدختسا ذإ ةحضاو روتسدلا نم
حــلــطصم اــقالــطإ اــهــيــف درــي مــلو ،"ةــيرــح لـــكـــب" ،"ةـــياـــمحلا"
   ،"ةناصحلا"

ةرقفلا(٤2 ةداملا ةيروتسد مدعب قلعتملا عفدلا نأ ثيح–
هيلع صوصنملا ةاواسملا أدبمل اهتفلاخم ببسب )ةريخألا

اساسأ قلعتي أدبملا اذه ّنأ ّالإ ،روتسدلا نم73 ةداملا يف
زــكارــم يفو ةـــهـــباشتـــم تاـــيـــعضو يف مـــه نّمم نينـــطاوملاـــب
هتدام صن يف7٠-31 مقر نوناقلا نأ لاحلاو ،ةدحاو ةينوناق
هـلاـعـفأ ببسب يماحملا ةـعـباـتـم عــنــم )ةرــيــخألا ةرــقــفــلا(٤2
يف ةعفارملا وأ ةشقانملا راطإ يف هتاررحمو هتاحيرصتو
،روكذملا أدبملاب ساسم يأ لثمي ال كلذ ّنإف ،ةسلجلا

تانامضلا ريفوت صاصتخا عّرشملل ناك اذإ هنأ ثيح–
هـنــم671 ةداـملا صــن يف روـتـسدــلا يـف ةــسّرـــكـملا ةــيـنوــناــقــلا

7٠-31 مــقر نوــناــقـــلا ّنأو ،هــــتـنــهــمل يـــماـــحملا ةـــسراــــمم دـنــع



5٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
7م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢

اهنمو ،ةينوناقلا تانامضلا هذه ىلع صن هالعأ روكذملا
ةيروتسدلا ةمكحملل دوعي هّنإف ،)ةريخألا ةرقفلا(٤2 ةداملا صن
،تانامضلا هذه ةيروتسد ىدم ةباقر صاصتخا اهدحو

نم٥71 ةداملا بجومب تباث عافدلا يف قحلا نأ ثيح–
عافدلا يف قحلا ،هب فرتعم عافدلا قح" اهيف ءاج يتلا  روتسدلا

 ،"ةيئازجلا اياضقلا يف نومضم

يف ةدراولا قوقحلا مهأ نم ّدعي عافدلا قح نأ ثيح–
ىرخألا قوقحلا ةموظنم عم هلماكتو هطابترال اذهوروتسدلا
ىرخأ ةهج نم ّدعي امك ،نطاوملاو ناسنإلا حلاصل ةررقملا

تايضتقمو لوصأو ةلادعلا ريس نسحل ةيساسأ ةنامض
ةيلود كوكص يف ةنامضلا هذه تدرو كلذلو ،ةلداعلا ةمكاحملا

: ةريثك

11 ةدامــلا اــمـيـس ال ،ناــسنإلا قوــقـحــل يــمــلاـــعـلا نالــعإلا *
روتسد نم11 ةداملا بجومب رئازجلا هيلإ تمضنا يذلا هنم
،3691 ةنسل ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

اميس ال ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل صاخلا يلودلا دهعلا *
بجومب رئازجلا هيلإ تمضنا يذلاو ،هنم )د(3-٤1 ةداملا
،9891 ةنس ويام61 يف خرؤملا76–98 مقر يسائرلا موسرملا

اـمــيـس ال ،بوــعشـلاو ناـسـنإلا قوـقحل يقيرفالا قاـثـيـملا *
موــسرملا بجومب رئازجلا هيلع تقداص يذلا ،هنم7 ةداملا

،7891 ةنس رياربف3 يف خرؤملا73–78 مقر

،هنم61 ةداملا اميس ال ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا *
يسائرلا موــسرــملا بــجوــمـب رــئازــجلا هــيــلع تـــقداــص يذـــلا

،6٠٠2 ةنسرياربف11 يف خرؤملا26–6٠ مقر

ةـيـنوــناـقــلا ةــياــمــحلا نــم يــماــحملا ةداـــفـتــسا نأ ثــيــح–
ىتح ،ةيرح لكب ايروتسد نومضملا عافدــلا قــح هــتـسراــممل
٤2 ةداــمــلــل اــقــبــط طوــغضلا لاــكشأ لـــك نـــع ىأنـــم يف نوـــكـــي
،هالــعأ روــكذملا7٠–31 مــقر نوــناــقــلا نــم )ةرــيــخألا ةرــقــفـــلا(
الو ،ايماحم هتفصب ةلداعلا ةمكاحملا تابلطتم نم ربتعي

ضراعتي ال امم ةيصخشلا هتفصب يزييمت زكرم ّيأ هحنمت
يف سّركملا نوناقلا مامأ نينطاوملا نيب ةاواسملا أدبم عم
يــف كــلذــب موـقــي يماــحملا نأ ماد اــم ،روـتـسدــلا نم73 ةداملا
،هتنهمل هتسرامم ةبسانمبو نوـناـقــلاو روــتـسدــلا راــطإ

يماحملا اهنم ديفتسي يتلا ةينوناقلا تانامضلا نأ ثيح–
)ةريـخألا ةرـقـفـلا(٤2 ةداملا صنــل اــقـــبـــط هـــماـــهـــم ءادأ ءاـــنـــثأ
نومضملا عافدلا قح ةسرامم نم هنّكمت ،هالعأ ةروكذملا
كلذو ،طوغضلا لاكشأ لك نم ةيامحلاو ةيرح لكب ايروتسد
فرشلاو ةصاخلا ةايحلا ةيامح يف قحلا عم ضراعتي ال
يماحملا نأ املاط ،روتسّدلا نم7٤ ةداملا بجومب ةلوفكملا

راطإ يف عافدلا تابلطتم همزلتست يذلا ردقلاب هماهمب موقي
،نوناقلاو روتسدلا

ةــيــنوــناــقــلا ةــياــمــحلا ىلــع هـصـنــب عّرــشـمـلا نإـف ،هــيــلـــعو–
،ةــسـلــجلا يـف هـتــعـفارـمو هـتــنــهـم ةــسراــمم ءاـنــثأ يـماـحــملل
ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا يف ةيرح لكب عافدلا قح ةسراممو
،ةاماحملا ةنهم ميظنت نمضتملا7٠–31 مقر نوناقلا نم٤2
تانامضلا سّركو ،ةيروتسدلا هتاصاصتخا سرام دق نوكي
نمو ،روتسدلا نم671 ةداملا صن يف تدرو يتلا ةينوناقلا

تايرحلاو قوقحلا كهتني مل هالعأ روكذملا صنلا ّنإف مث
حيرصتلا هعم نّيعتي يذلا رمألا ،روتسدلا اهنمضي يتلا

نوــــناـــقلا نـــم٤2 ةداـــملا نـــم ةرــيـــخألا ةرــقــفـــلا ةـــيروـــتـــسدب
.ةاماحملا ةنهم ميظنت نمضتملا

: يتأي ام ةمكحملا ررقت ،هيلعو

نم٤2 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا ةيروتسدب حّرصت: ًالوأ
.ةاماحملا ةنهم ميظنت نمضتملا7٠–31 مقر نوناقلا

ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

ةّيروهــمجلل ةــّيمــسّرــلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا اهتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
رـبـمـفوـن82 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر32 خـــيراـــتــب

.12٠2 ةنس

                     ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسوأ ظيفحلا دبع

،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج5٩٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢ 8

ةـّيميظنتميسارم

3441 ماــع ىلوألا ىداــمــج7 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا

 .سارهأ قوس ةيالو يف مياظعلا مأ ةرئاد سيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــمحـمدــّيـسـلا ماــهــمىـهنت ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد21 قــفاوــملا

ةــــيالو يــف مــياــظــعـلا مأ ةرــئادــل اـــسـيــئر هــتــفـصـــب ،يـبــلاــط
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،سارهأ قوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا

.ةاضق ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 ،وشوش ةصفح–

،لالد يودب–

،ورزأدمحـم–

،يشاشع باهولا دبع–

،يفاوس سيردا–

،دباعلا رداقلا دبع–

،شميرف ليعامسا–

،يبالج رداقلا دبع–

،ةيقت يلع–

،يقادنز ميحرلا دبع–

،يطاشم بوجحم–

،شانح ةشئاع–

،شوخب يلع–

ةـّيدرفميسارم

ىلوألا ىدامج٧١ يفخّرؤم٣١5-١٢ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد٢٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
ءاـضـعأ فـصـن دــيدـجـتل ةـبـخاــنـلا ةــئـيــهـلا ءاــعدـتـسا

سلجم ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم
.ةديدجلا تايالولل ةمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(221و121و7–19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم)3

2٤٤1 ماع بجر62 يف خرؤملا1٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو–
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا
داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

،هنم912و812و712

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

: يتأي ام مسري
تــــبـســلا موـــي ةــبـخاـنــلا ةــئـيـهـلا ىعدـتـســت: ىلوألا ةّداملا

ةــمألا سـلـجـم ءاـضــعأ فـصـن دــيدــجـتل22٠2 ةــنس رــيارــبـف٥
 .ةديدجلا تايالولل ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا

سلجملا ءاضعأ عومجم نم ةبخانلا ةئيهلا نوكتت :٢ ةّداملا
.ةيالو لكل ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأو يئالولا يبعشلا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوـــمـــلا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج71 يـف رــــئازــجـــلاــب رّرــــــح
.12٠2 ةـنس رــبـمـســيد22

نوبت ديجملا دبع



5٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
9م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢

3441 ماـــع ىلوألا ىداــمـج7 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا

ةيداصتقالا مولعلا يف ةيريضحتلا ةسردملا ريدم
.رئازجلاب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا

مولعلا يف ةيريضحتلا ةسردملل اريدم هتفصب ،يوامشح
هفيلكتل ،رئازجلاب رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا

.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج7 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
نييـعـت نمـضـتي ،1202 ةنــس رـبــمـسـيد21 قــفاوـملا

.يمقرلا داصتقالاو رييستلل ايلعلا ةسردملارـيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يوامشح دمحـمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا

.يمقرلا داصتقالاو رييستلل ايلعلا ةسردملل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمــج7 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
نييـعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبــمـسـيد21 قــفاوــملا

يـنطوــلا سـلــجـملاـب ثـحــبـلاو تاـــساردــلا ةرـيدـــم
.ناـسـنإلا قوـــقـحل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،بياش ةيموس ةّديسلا ّنيعت،12٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا

.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاب ثحبلاو تاساردلل ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج8 يـفخّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم
ماـهـم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

– نيدهاجملا ةرازوـب ةـيعامـتـجالا ةـياــمحلا ةرــيدـم
.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةليلد ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رـبـمـسيد31 قــفاوــملا

ةرازوــب ةـيــعاــمـتـجالا ةــياـــمـــحلل ةرــــيدـــــم اــهـتـــــفـــــــصـــب ،شادـــــــخ
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– نيدهاجملا

،يلابج ليعامسا–

،يبيرعل دازرهش–

،ةويرع نب ةديرف–

،يفيلخبدمحـم–

،قوقرز ةشئاع–

،يلبج ةنوجرع–

،ىفطصم جاح يلاليج–

،نارمع نب ةعيبر–

،نامثع ةقيدص–

،لولهب دـمحم–

،ةنيمي نب رونم–

،يريكش رجاه–

،ديقعلب دمحأ–

،ديعلب تاحرف–

،ديدع رامع–

،مومعز ةدح–

،يافطصم رداقلا دبع–

،راون شايع–

،شديقم ةصفح–

،شابك ديعس–

،يحاجن باهولا دبع–

،رماسأ ةيهب–

،سوبيدمحـم–

.ريغص ديس ةيراوه–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا
: ةافولا ببسب ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا

،1202 ةنس ربمفون11 نم ءادتبا ،روظانوب نايزوب–

.1202 ةنس ربمفون21 نم ءادتبا ،شاططح زيزعلا دبع–
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3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج8 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب شتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناضمر دلاخّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

هفيلكتل ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج8 يفخّرؤــم يذـيفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا
.اقباس– نيدهاجملا ةرازوب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تيدعست ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

ةبساحملاو ةينازيملل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةجرو تيآ داعس
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– نيدهاجملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج6 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.ةلشنخب دهاجملل يوهجلا فحتملا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رضخلدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

،ةلشنخب دهاجملل يوهجلا فحتملل اريدمهتفصب ،شاعم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج8 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

ضـعـب يـف فاــقوألاو ةــيـنــيدـلا نوؤــشـلل نــيرــيدــم
.تاــيالوــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا
يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،فلشلا ةيالو يف ،ةشيعوب ىسيع–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،جاجح جاحلا–

.نازيلغ ةيالو يف ،يرادق رضخل–

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج6 يـفخّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
يف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا

.ةحصلا مولع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
وـــياـم02 نــم ءادـتــباىهنت ،1202 ةـنـس رـبــمـسـيد11 قـفاوـملا

اماـع ارــيدــم هتـفـصـب ،ناــفوــع لـيـبـندــّيــسـلا ماــهــم ،1202ةـنــس
ءاغلإ ببسب ،ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوـملا ةــلاكوـلل
.لكيهلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف ةــخّرؤــم ةــيذـيـفـنت مـيـسارــم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.تاـعــماــج يف تاـيـلــك ءادــمــع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ربمتبس9 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ربـمـسيد11 قفاوملا

ةـيـلـكــل اديـمـع هـتـفـصـب ،لوــسـق رــمـعدــّيـسـلا ماــهـم ،1202 ةـنـس
.ةافولا ببسب ،فلشلا ةعماجب ةيرامعملاو ةيندملا ةسدنهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمـحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،ةراكشوب
.ركسعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميركلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةـعـماـجـب ةـيـعاـمـتـجالا موـلـعـلا ةـيـلـكــل ادــيــمــع هــتــفصب ،ليـضـف
.هبلط ىلع ءانب ،2 نارهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج8 يـفخّرؤم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دارف فسويّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب



5٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
11م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج6 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب شتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ناميلسدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،ةرقوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج6 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.سادرموب ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بيـجـندــّيــسـلا ماــهــمىهـنـت ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد11 قـفاوملا

ةـــيالو يـف مـجاـنـملاو ةـــعاـنـصــلل ارــيدــم هـتــفـصـب ،يروـشاــع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سادرــموــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع ىلوألا ىداـمــج6 يـفخّرؤــم يذـيفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب رامثتسالا ةيقرتل بدتنم ريدم
.ريغملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ليلخ رهزلّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب رامثتسالا ةيقرتل ابدتنم اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ريغملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمج6 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موـسرـم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةرازوب زاجنإلاو تاساردلا لئاسو ةعباتم ريدم
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فسوـيدـــّيسلا ماــهمىـهنت ،1202 ةنس ربمـســيد11 قـــفاوــملا

زاجنإلاو تاساردلا لئاسو ةعباتمل اريدم هتفصب ،ناودوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج6 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.مناغتسم ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمـحـمدــّيـسـلا ماــهــمىـهــنت ،1202 ةـنـس رــبـمـســيد11 قــفاوـملا

ةــيالو يف ةـيـموـمــعلا تازـــيهـجـتـلل ارــيدــم هـتـفـصـب ،يـنـيورــه
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل،مناغتسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج6 يـفخّرؤــم يذــيـفنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.اقباس–  ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــمحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةرازوب ةسفانملا نوناق ةيقرتل ريدم بئان هتفصب ،نودرس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس–  ةراجتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج6 يـفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماــهـم ءاـهــنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.نازيلغ ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديشردّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.نازيلغ ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب ،يرمعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج6 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماـهـم ءاـهــنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
لـمـعـلاو ةــيدـيــلـقتلا ةــعاــنـصـلاو ةــحاــيـســلا ةرازوــب
.اقباس– يلئاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ويلوي7 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا دّيسلاو نيتدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
ببسب ،اقباس– يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
: لكيهلا ءاغلإ
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،يلئاعلا لمعلل اريدم هتفصب ،رورعز نب يركش–

لمـعـلا رـيوـطـتـل رـيدـم ةـبـئاـن اـهـتـفصب ،ةـكراـبـم ةـكـيـلـم–
،هتيقرتو يلئاعلا

لـمـعـلا رـيـطأتـل رـيدـم ةـبـئاـن اـهـتـفصب ،ةـيـبـيرــج ىــنــبــل–
.هميظنتو يلئاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ماــع ىلوألا ىداــمــج8 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نييـعـت نمـضـتي ،١٢٠٢ةـنـس رـبـمـسـيد٣١قــفاوــملا

يوذو نيدهاجملا ةرازوب لئاسولا ةرادإ ةرـيدــم
.قوقحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تيدـعست ةدـّيسلا نـّيــعــت ،1202 ةــنس رــبـــمسيد31 قـــفاوملا

نيدهاجملا ةرازوب لئاسولا ةرادإل ةريدم ،ةجرو تيآ داعس
.قوقحلا يوذو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج8 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موـسرـم
نييــعت نــمضتي ،1202 ةنس رـبـمـسـيد31 قــفاوــملا

نــيدــهاــجملا ةرازوــب ةــيعاــمـتجالا ةــياــمحلا رــيدــم
.قوقحلا يوذو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناضمر دلاخ دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

يوذو نيدــــهاـــجـمـلا ةرازوــب ةـيــعاـــمـتـجالا ةــياــــمـحـلل ارـيدــــم
.قوقحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج8 يـفخّرؤــم يذــيـفنت موــسرــم
نييـعـــت نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبـمـسيد31 قــفاوــملا

.قوقحلا يوذو نيدـهاـجــملا ةرازوــب ةــشـتـفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شادخ ةليلد ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ةشتفم

3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج8 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نييـعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد31 قــفاوــمـلا

.نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدـلا نوؤــشــلل نـيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسأ يتآلا ناديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم

،فلشلا ةيالو يف ،جاجح جاحلا–

.مناغتسم ةيالو يف ،يرادق رضخل–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىدامــج8 يـفخّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم
نييـعـت نــمضتي ،1202 ةنس ربـمـسيد31 قـفاوــملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يديمح يراونلا ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىدامـج6 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نييعــت نــمضتي ،1202 ةـنـس رـبـمـسيد11 قـفاوــملا

.ريغملا ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ليلخ رهزلدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.ريغملا ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىدامج6 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
نييــعت نــمضتي ،1202 ةنـس رـبـمـسيد11 قــفاوــملا
.ةنتابب ةراجتلل يوهجلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نودرس دـمحـمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.ةنتابب ةراجتلل ايوهج اريدم
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ينطولاعافدلاةرازو

نـــيدعاسم نييــــعت نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةــنس ربمفون١١ قـــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يناثلا عيبر٦ يفخّرؤـــــم كرـتشم يرازو رارق
.٢٢٠٢-١٢٠٢ ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نييركسع

–––––––––––

نوـيركسعلا نّيعُي ،12٠2 ةـــنس ربمفون11 قــــفاوملا3٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر6 يف خّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق بــــجوـــمب
ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نييركسع نيدعاسم ،مهباقلأو مهؤامسأ ةيتآلا )3٤٥1( نوعبرألاو ةثالثلاو ةئامسمخلاو فلألا
:22٠2-12٠2 ةيئاضقلا ةنسلل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

زوزع يسيدب حدفوب .7٥
دمـحمأ يوارحص .8٥
لامك يسابع .9٥
دلاخ فيرش .٠6
ةينس حارم .16
ديعسلا ردوب .26
قراط يواسوم .36
نايفس ينغم .٤6
ميلس يلاهوب .٥6
يلاعلا دبع يملاس .66
ديرف ديسلا دمحأ .76
نيدموب بوهيملب .86
دـمحـم ماعوب .96
دمـحم ينهوب .٠7
ةداعس شاود .17
ىسيع كاريب .27
نمؤملا دبع يديمح .37
يسيمخ ةنيوروب .٤7
رمع ريخلب .٥7
دمحأ يساس .67
رصان رودم .77
اضر رامخ .87
ةدع يراجح .97
نامثع هواهم .٠8
ءانس تبيزعت .18
لامك يدواد .28
لامك ولولح .38
ديرد فسوي يراعرع .٤8

ميهاربا لماه .92
رهاطلا دمـحم يولع .٠3
نامحرلادبع ةلادع .13
ةشئاع شريح .23
ينغلا دبع يليخد .33
سراف هرامع .٤3
ناسح يواللا دبع .٥3
رصانلا دبع يتيخب .63
كلاملا دبع ينوقع .73
ميهاربا يفرق .83
حبار يليزغم .93
دوعسم ينامثع .٠٤
دمحأ ةيمهارب .1٤
يلع شودق .2٤
يفطل ناندع .3٤
ةزمح ةسيدوب .٤٤
باهولا دبع يلبش .٥٤
يلع نابيش .6٤
رمع فالخ .7٤
رداقلا دبع حودوب .8٤
دمـحم يفلش نب .9٤
قيفوت يواوز .٠٥
جاح شورطل .1٥
ديشر يناجوأ .2٥
يلاليج يزابمش .3٥
قيفوت احج .٤٥
يناجيتلا دمحأ يلاودعل .٥٥
نيمل دـمحـم يورق .6٥

ديمح ناكف .1
ناميلس نسحا .2
شايعلا ةينطالس .3
ليضوف نيدلا رصن .٤
بيطدمـحم ينكارب .٥
نيدلا رون دادح .6
ديجملا دبع ينامتع .7
ديفحل يناسح .8
نالسرا يسترو .9
نسحا لهاسم .٠1
رفعج ديكوأ .11
دمـحم حياس دمحأ .21
رونلا دبع زوزع .31
دمحأ يملاس .٤1
دارم عوبرق .٥1
دمحأ رصانعل .61
ينايلم وبيق .71
دعس يراهط .81
رهاطلا كشبل .91
رينم يهاز .٠2
رصان ةعوبصوب .12
دومحم حارم .22
رامع يلابط .32
نابعش ةشيبطوب .٤2
بيطلا ةشره ينسح .٥2
قازرلا دبع كيلم يرشم نب .62
بلطملا دبع نونحس .72
رصان قوزرم .82
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ديعس زاكعوب .761
فوؤرلا دبع ينايلم .861
فوؤر ىفطصم راكسم .961
يلع ديس يلاقرد .٠71
قيدصلا دـمحـم نماتع .171
ىسيع شولم .271
زانيهش ليلمس .371
ميهاربا يبارع .٤71
مادص وتاتس .٥71
مادص يوالمح .671
رونلا دبع ةيدعسوب .771
رداقلا دبع يشرخ .871
نيساي ريخلب .971
ىفطصم ةونوب .٠81
نيمأ دـمحـم ناديز .181
رذنم سارعلوب .281
ةيديل يسراف .381
سراف رايمع .٤81
نيمساي دايع .٥81
سينأ دـمحـم ةسرامغ .681
لالب رمع .781
ةميسن نونحس .881
نامقل ةزعموب .981
نيسح ةنيوعوب .٠91
ىفطصم ةليهس نب .191
ءامسأ ميادلا دبع .291
ريصن رابز .391
دمـحم تشوتابط .٤91
ديشر يندابع .٥91
ديلو زاولق .691
نايفس فوتنش .791
نامحرلا دبع يراطق .891
نيدلا حالص يقرزوب .991
زيزع نانيق .٠٠2
دمـحم نوميم .1٠2
ينغلا دبع يمرارغ.2٠2
نايفس لاجعل .3٠2
ةيتاك ةزمح .٤٠2
نيدلا فيس راطوأ .٥٠2
دمـحم يفسوي .6٠2
نيدلا ريخ يوازمح .7٠2

نيدلا ردب رايخ .621
ةنيهك مالسلا دبع تيأ .721
لصيف ةرابج .821
ةجيدخ سوسملب .921
ريهز رابج .٠31
نيمأ لفيرد .131
قحلا دبع ناضمرب .231
يلع دـمحـم يواسوم .331
حلاص دواد .٤31
نيدلا فرش يوابرعلا .٥31
ميكحلا دبع سيداب .631
نيساي يتالقم .731
يزوف بياعلا .831
يسيمخل يموت .931
ماشه ةمود ينه .٠٤1
يحتف ريخ .1٤1
قيفوت يناديعلا .2٤1
ءايركز توقلب .3٤1
باهولا دبع ساروب .٤٤1
نيمأدمـحم يناسملت .٥٤1
لداع ةيمساوق .6٤1
نانح سابع .7٤1
دمـحم يتس .8٤1
نيمأ ينابيز .9٤1
ةماسأ حبارب .٠٥1
نيدلارون ةرديح .1٥1
لداع شوبيز .2٥1
ديرف ينامحد .3٥1
سابع مزارق .٤٥1
لامج ىوع .٥٥1
يدهملا لابق .6٥1
ىسوم ةشيوع .7٥1
بيجن براشوب .8٥1
نيدلا رون ينايزم .9٥1
ميلح صفحوب .٠61
سراف شونك .161
دمحأ نونرد .261
يماس ينوباص .361
ناميإ سورع .٤61
بيجندمـحم يواعم .٥61
سابع يكرت .661

قراط بازع .٥8
سنوي يشياع .68
دمـحم نابركا .78
ةيقر ةصقوب .88
فصنم ةرامع .98
ديشر رماع .٠9
فراش نومسغ .19
اضر ليلق .29
وتع ناندع .39
لامج رزغي نب .٤9
ديحو ةنش .٥9
ميرك ثراو نب .69
نيدموب يراوه يمادخ .79
رداقلا دبع ديزي .89
ةيضار يلازم .99
دمـحم يليابق .٠٠1
فيرشلا دمحـم يدامح .1٠1
ديزي ةلالهوب .2٠1
لداع يزيزع .3٠1
هـلـلا دبع حبار نب .٤٠1
نايفس موتلكوب .٥٠1
دمحأ يدباعلا .6٠1
ىفطصم زوزع .7٠1
يلع ديس يملعلا .8٠1
دمحأ سونخ .9٠1
ريمس ينامثع ديعس .٠11
دمـحم سينول .111
لامك يماريد .211
ةنيمسي يرغج .311
دنه رودح .٤11
رداقلا دبع ةموطف نب .٥11
لالب رفاحوب .611
زيزعلا دبع جامجم .711
دـمحـم يخيش .811
نيسحلا ليوط .911
دمحأ نامقد .٠21
رونلا دبع نادوعسم .121
دمحأ ةدويص .221
فيطللا دبع شيمامع .321
ميعن يتبان .٤21
دمـحم بيلالق .٥21
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ليعامسإ ترورقت .٠92
لالب عفار .192
ريدن نايز .292
دارم ةيبرع نب .392
رداقلا دبع راشن .٤92
رداقلا دبع ودح .٥92
نيسحلا بيسن .692
ةنيمساي حلاص .792
دولوم يسنوي .892
لصيف بيبط .992
ريمس ةيرصانم .٠٠3
نيدلازع شبيع .1٠3
رامع ةخوشخشوب .2٠3
حلاص ةفيلوب .3٠3
يزمر يواوز .٤٠3
نيسح ةدخ لولج .٥٠3
نيدباعلا نيز نيمأدمـحم فونش .6٠3
نيدلا دامع ةزعموب .7٠3
حلاص تنكيتا .8٠3
ظوفحم شورطل .9٠3
فيطللا دبع دمحأ حامس .٠13
يبورخ يمياجن دمحأ .113
رمعم فيرع .213
ريمس ركيعب .313
دمـحم مساقلب .٤13
نيدلارصن يريخلب .٥13
مساقلب كيرش نب .613
دمـحم بيصن نب .713
ليبن حلاص نب .813
نيدموب يلادوب .913
فسوي حودوب .٠23
رهاطلادمـحم ةماعنوب .123
تاحرف ساروب .223
حلاص يفرش .323
دمـحم يرفعج .٤23
دمحأ ليمج .٥23
ديحو يملع .623
ظوفحم طينف .723
ةميرل يدامح .823
ديجم مومح .923
ظيفحلا دبع يشانح .٠33

ةقيفر شيرب .9٤2
نيسح ةيليابد .٠٥2
نانح ةشكاكب .1٥2
ةلد يميلح .2٥2
قراط يعومج .3٥2
اضر مدقم .٤٥2
نيدلا ردب يليسم .٥٥2
ىفطصم يروتسم .6٥2
ةديرف يبوقعي .7٥2
دمـحم نفيفل .8٥2
يراوه يضف .9٥2
ةنيسح يلسم .٠62
رمعم ةيسياسق .162
ديمحلا دبع يزيزعوب .262
دمـحم صاور .362
نيدلا رون ةيدنهوب .٤62
كلاملا دبع يوالمح .٥62
ماشه ةونانغ .662
ديمح لابرك .762
دومحم ةرياد .862
يلاليج ةليح نب .962
ضاير حبيصم .٠72
ريكش غبيغب .172
ليعامسا نايز ةبارعل .272
يفطل يرون .372
نيملدمـحم يدارم نب .٤72
باهولا ومح .٥72
ليبن ةيليالت .672
كوربم ةفيع .772
نيدلا لالج ةينيامث .872
ناوضر نابضغ نب .972
ركبوب نوشرط .٠82
فيرشلا يبرغ .182
رصانلا دبع سفاك .282
يشايع سالح .382
دعاس يرداق .٤82
يلع ليوط .٥82
دمـحم ةلاونوب .682
حبار ينابح .782
دولوم نابدلاوب .882
نيسح راقم .982

نايفس ةمالس نب .8٠2
نيدلا حالص يزايلب .9٠2
سايلإ جوبغد .٠12
نيدلا رون طيرشوب .112
يلع يرامع .212
دمـحم ةساوعل .312
دارم نانروب .٤12
نسحأ هــللا دبع وب .٥12
لامك لولب .612
لامج دابل .712
ةريصن نيجاط .812
نابعش ةياغزوب .912
رودق ملاغ .٠22
رودق يرمحلب .122
نيسح يسانو .222
دمـحم يمساقلب .322
نيساي فراش نب .٤22
يحتف يناشب .٥22
ضاير ةيقيازر .622
ةفيلخ فوطس .722
حتاف يحلاص .822
دومحم رح .922
بيط ديعلب .٠32
رضخل ةمرفوب .132
رضخل ةرازوب .232
ميكحلا دبع يليوغ .332
هـلـلا دبع رهاطب .٤32
راموع ينام .٥32
حيلاص ةكرشوب .632
لامك عنام .732
دمـحم راقنل .832
ملاس يربل .932
اضر دمـحم كلام .٠٤2
ضاير ةداوج .1٤2
نايفس ةكياربوب .2٤2
يراوه ةريخوب .3٤2
دلاخ هيسبارق .٤٤2
قيدصلادمـحم ةشمامن .٥٤2
نامحرلا دبع ىوح .6٤2
نايفس يوالمح .7٤2
يفطل مهاربوأ .8٤2
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ليبن يمصاع .31٤
ليعامسإ ديرقع .٤1٤
ميحرلا دبع دمحأ يواسيع .٥1٤
ديلو يشيرع .61٤
ةزمح قازرلا دبع روقب .71٤
ريشب ءايلعلب .81٤
ءامسأ ميركلب .91٤
ءامسأ جاحلاهـلـلا دبع نب .٠2٤
دمـحم لاحرب .12٤
نمؤملا دبعدمـحم ةردجوب .22٤
نيملدمـحم لابرغوب .32٤
لامأ يلاموب .٤2٤
مير يواروب .٥2٤
ةضور ةباحسوب .62٤
رداقلا دبع ديزوب .72٤
نيمأ يدودرش .82٤
راتخم نامحد .92٤
نيدلا رصن يجارد .٠3٤
نيملدمـحم لالج .13٤
ةزمح حراق .23٤
لالب يملاغ .33٤
دمـحم رداقلا دبع نايفح .٤3٤
ةحيتف يولح .٥3٤
نايفس ةدادمح .63٤
يدهم ةعوبرك .73٤
ماسو سيرخ .83٤
نامثع ةبق .93٤
دمـحم ميتيل .٠٤٤
ءاصيمر ةكوكحم .1٤٤
نيمأ رودم .2٤٤
بيطلا يواكم .3٤٤
ءافو ميرم رباص .٤٤٤
ناهمسإ يوارحص .٥٤٤
نيسح مالس .6٤٤
ماشه ريغص .7٤٤
يركش يفيارط .8٤٤
دمحأ يلروست .9٤٤
رمعم يفسوي .٠٥٤
ماشه سابع .1٥٤
نانح دمصلا دبع .2٥٤
ةعيبر يوازع .3٥٤

دباع ةبوشيع .273
ميرم ةريخ يبارع .373
ديلو ويغدب .٤73
اسنيسم نسحلب .٥73
ةيدهم فوركعلب .673
ةنيما جاحلب .773
ةزمح مهالع نب .873
نيمأدمـحم دمحأ ةيفاع نب .973
ةليسو وحد دمحأ نب .٠83
يحي ةيزاج نب .183
نيمسي نامصع نب .283
دمـحم عبسب .383
لداع ةزعوب .٤83
ةيسأ رجحوب .٥83
ريمس هندخوب .683
بيكش ةيحلوب .783
ةريمس خيوش .883
سايلا ةجرارد .983
نيمأدمـحم ناحرسلا .٠93
ديلو حراف .193
يناه يزازف .293
ةريمس يلبيرغ .393
ماستبا يزودنق .٤93
ةراص يمشاه .٥93
دمحأ يوالح .693
ةنيمأ نياسح .793
لامأ طلاغم .893
ةكيلم يدهم .993
ميركلا دبع يدوعسم .٠٠٤
ةيشحو ينامحر .1٠٤
ديمحلا دبع يقزر .2٠٤
نيدلا سمش يديعس .3٠٤
دمـحم يريمس .٤٠٤
يوارمعلا ينهات .٥٠٤
ةشئاع يزات .6٠٤
ريغصلا حولبط .7٠٤
يفطل ىيحي .8٠٤
مالسلا دبع ةرومز .9٠٤
ماشه نموملا دبع قورز .٠1٤
دمحأ يوابع .11٤
دمـحم ينودبع .21٤

رداقلا دبع يوارمعلا .133
هـلـلا دبع ينقم .233
ريمس نارقم .333
هـلـلا دبعوب ينامثع .٤33
ىسوم دافر .٥33
دمحأ يغير .633
دلاخ مهديس .733
نيدلا زع يناميلس .833
يدهم رفاط .933
يدهم يقورز .٠٤3
ناضمر ميدع .1٤3
ناميلس يناولع .2٤3
يعومج يرحب .3٤3
يحتف رداقلا دبع ليليهب .٤٤3
لاجعلا يتوغلب .٥٤3
يدهم يبرغلب .6٤3
ديعس فداهلب .7٤3
ميرم نامحرلادبع نب .8٤3
دمحأ يانب .9٤3
ةشيع يلدبعوب .٠٥3
ريذندمـحم عجعجوب .1٥3
نيدلا رون شيوب .2٥3
رمعم ساروب .3٥3
بيبحلا يمهارب .٤٥3
نيسح وعاج .٥٥3
دمـحم حالف .6٥3
ةليضف روقرق .7٥3
جاح قورده .8٥3
قيدصلا يدومح .9٥3
رمع نامومح .٠63
قازرلا دبع جوبرق .163
ديزي عيبر .263
لاون ةبيقر .363
ظوفحم ناحير .٤63
لامكلا دبع يمالس .٥63
ةنيمأ يلع يس .663
ضاير ينايفط .763
دوعسم يلات .863
ةاجن يبوقعي .963
ةردب مادز .٠73
ةرهز يشع .173
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دارم يدمـحم .63٥
يقوش يجان .73٥
ةنيمسي قيقر .83٥
يلع نامور .93٥
دادوف يفيرط .٠٤٥
نايفسهـلـلا دبع .1٤٥
اهس روشاع .2٤٥
ديهاج شوميع .3٤٥
يناغلا دبع ينات دايع .٤٤٥
دولوم زيزعب .٥٤٥
قيفوت ةيبجاحم شوهب .6٤٥
ءارهزلا ةمطاف ريشبلب .7٤٥
قحلا دبع فداهلب .8٤٥
ةزمح ناميلب .9٤٥
لامج ومل نب .٠٥٥
ىسوم كلام نب .1٥٥
دمحا يتاوت نب .2٥٥
ةريمس يركبوب .3٥٥
نيدلازع مغالشوب .٤٥٥
دعاس رانيدوب .٥٥٥
لداع رونقوب .6٥٥
ةزمح لابقوب .7٥٥
رانم ةيراوه ةسوفكوب .8٥٥
ةمطاف ةحامسوب .9٥٥
ديلو يديزوب .٠6٥
فسوي زولهد .16٥
ءارهزلا ةمطاف ينامحد .26٥
طسابلا دبعدمـحم ةبوبد .36٥
يلع ةربابج .٤6٥
دارم ينيادج .٥6٥
ميرم يلولج .66٥
ةداعس يلولج .76٥
دمـحم يديس نانج .86٥
رونلا دبع ىفاص جاحلا .96٥
ءارهزلا ةمطاف ناحرف .٠7٥
ةرهزلا ةمطاف ةقوف .17٥
ةكيلم بارغ .27٥
ريخلا مأ بيرغ .37٥
رونم يمشاه .٤7٥
شودح ثارح نب .٥7٥
هـلـلا دبع يمومح .67٥

ميرم كيربمب .٥9٤
لولهب دودغب .69٤
رودق فافحلب .79٤
رودق ريلب .89٤
ناوضر يناميلس نب .99٤
دمحأ ىسيع نب .٠٠٥
ةنيمأ رونه نب .1٠٥
دمحأ نوفلخ نب .2٠٥
ةجيدخ يبرعل نب .3٠٥
هـلـلا دبعوب حضاو نب .٤٠٥
رامع ملاس نب .٥٠٥
يلع ضويب .6٠٥
ةداق ةخيلكوب .7٠٥
ديعس يلبش .8٠٥
رداقلا دبع حيتش .9٠٥
دمـحمأ جابغد .٠1٥
دمـحم يديرد .11٥
دلاخ يرديعج .21٥
ديعلا سابج .31٥
دوليم يدج .٤1٥
ديرف ضيرملا .٥1٥
رداقلا دبع ينواقف .61٥
رداقلا دبع ةريقف .71٥
قيفوت يريقف .81٥
ةجيدخ شاقرف .91٥
يكرت بارق .٠2٥
دمـحم يواطق .12٥
بنيز يوادمح .22٥
رداقلا دبع ريكب رودق .32٥
دمـحم ةفيلخ .٤2٥
يلع فالخ .٥2٥
دمحأ يبورخ .62٥
ةميطاف سونيك .72٥
نانح يشاوك .82٥
نيدلاردب لحكل .92٥
ميهارب فولخم .٠3٥
لامك نايدم .13٥
نيمأدمـحم شديقم .23٥
دمـحم طبارم .33٥
جاحلا يتيازم .٤3٥
قيدص نايزم .٥3٥

ةريسي ءامسأ نيدلا زع .٤٥٤
يجاردلا وغب .٥٥٤
دمحأ لسعلب .6٥٤
ةايح ثيغلب .7٥٤
ةميرك وبع نب .8٥٤
مالحأ ةحاس نب .9٥٤
يرحب ةقيقرب .٠6٤
ريهز قوقرب .16٤
ةسيفن ركسعوب .26٤
ماسح ةسادنفوب .36٤
رودق سوفوب .٤6٤
دولوم ةشوركوب .٥6٤
حارص راونوب .66٤
بيطلا ليلجلا دبع ساروب .76٤
ناميإ ةردسوب .86٤
نسوس روتنش .96٤
فسوي يجارد .٠7٤
ةيلمك سيمل يمساق .17٤
ةنيمي فسوي جاح .27٤
ةمطاف شاوح .37٤
لامأ يراوه .٤7٤
ةراص حابق .٥7٤
نيدلاريخ ةلخ .67٤
يواوز يجارخ .77٤
نانح اغال .87٤
ةيضار رمحل .97٤
فسوي يمخل .٠8٤
ةميطاف يرمعل .18٤
ماسح طيرعل .28٤
ليهسدمـحم يعسم .38٤
ةجلعلا ةولخلوم .٤8٤
موثلك يراون .٥8٤
ناهمسإ ءاميش ةرهز يويسر .68٤
ةشئاع يمدص .78٤
نانح نابت .88٤
ءايركز جامز .98٤
دمحا يقرز .٠9٤
دمـحمهـلـلا دبع .19٤
ةديشر ودبع .29٤
ريمس ينه طيشع .39٤
ةنيمأ دورجع .٤9٤
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ميلس يرارز .9٥6
رهاط ةركسوب .٠66
نيساي فولشم .166
نامثع يسيمخ .266
ريشب ناقعز .366
سراف نوميم .٤66
نيمألادمـحم يديس لوطبم .٥66
يفطل يفولخم .666
قيدص ةميلح نب .766
حتافلادمـحم ةلحروب .866
نامحرلا دبع تباث نب .966
ناميلس جاح صالخ .٠76
رمعم نينربوأ .176
نيمأدمـحم تاكرح .276
مادص دايع .376
لامك ديعلب .٤76
ريمأ ديلاوم .٥76
سايلإ سيمخوب .676
رداقلا دبع ريما شورطل .776
ديرف يلبق .876
نيمالادمـحم ديعلب .976
يلع هلاو .٠86
نيملدمـحم لحكل .186
باهولا دبع حالم .286
ديمحلا دبع فراش .386
قراط يباقرع .٤86
ميلحلا دبع ةبد .٥86
هـلـلا دبع ينوديع .686
يبرعلا حوتش .786
دمحأ يبوهوم .886
قحلا دبع يفلشح .986
ماشه ةروح نب .٠96
يدمح يمساق .196
نيملدمـحم ةشوخ .296
دمـحم شوكب .396
نيمأ لامح .٤96
ليعامسإ وديدع نب .٥96
نيدلا لامك يمرم .696
ريذن ةماسأ ةيدعاسم .796
قيفوت يوادمح .896
يلع ماصع .996

دمـحم حلاص .816
ةدع يحيبس .916
مالسلا دبع يريصان .٠26
ةرامع يسان .126
ميهارب زابه يرداوق .226
ديرف ةميلح نب .326
ديرف فولخم .٤26
دمـحم دباع .٥26
نيدلا زع يتمغلت .626
يلاليج يملاس .726
نيعامس نوقع .826
نيدلا حالص ينايزم .926
رهاطلادمـحم قاور .٠36
نيمألادمـحم شقرل .136
يدهم ينادملب .236
دمحأ شيلاول .336
داؤف يطام .٤36
ىفطصم نودبع .٥36
فطاع يمساقلب .636
ىفطصم يرداوق .736
دمحأ ينشيرب .836
رمع ينامحر .936
ديعس نب يمشاه .٠٤6
لاليب ملاس نب .1٤6
فيرشلادمـحم راطولب .2٤6
رفعج رافلب .3٤6
نمؤملا دبع يدامح .٤٤6
جاحلب نودع٥٤6
نيدلا فيس توحلب .6٤6
دمـحم ومم .7٤6
نيدلا رون يلولهب .8٤6
قحلا دبع ةمهارب .9٤6
اضر يونلا نب .٠٥6
نيدلا ءالع بوبت .1٥6
دادغب يواقرد  .2٥6
بيعش فيلاخم .3٥6
دمحا ديس ةيدوك .٤٥6
حون ملاس نب .٥٥6
ةزمح يرون .6٥6
ميركلا دبع فاطق .7٥6
يمار يفوع .8٥6

دمـحم ثارح .77٥
دمـحم سوبيح .87٥
دارم يليابق .97٥
نيدلا ردب روكرك .٠8٥
ليهس لاجعل .18٥
ديشار شرقل .28٥
باهولا دبع رودم .38٥
ةنيمأ ينايلم .٤8٥
يبرعلا يلالم .٥8٥
ةريهز يلاو .68٥
ةميلس يناضمر .78٥
ةشئاع غاوت .88٥
ةريجه رياز .98٥
ةجيدخ يواز .٠9٥
ميكحلا دبع يدعس .19٥
عيبر فاوطب .29٥
ميركلا دبع ةفولب .39٥
ناضمر دمحأ تيآ .٤9٥
ىسوم سيمن .٥9٥
قازرلا دبع رمعم نب .69٥
خيشلا ينامي .79٥
خيش يجاح .89٥
مساقلب يمع .99٥
سيردإ ةشبعوب .٠٠6
ديشر ريغص .1٠6
يحتف يوطع .2٠6
رمع نب ينامز .3٠6
رضخل لالقش .٤٠6
فسوي يدج .٥٠6
ديعسلا ييبعل .6٠6
رمعأ ياب رصان .7٠6
ديرف ةجيرم نب .8٠6
ريدن تاحونج .9٠6
ريمس رامع يدنحم .٠16
حلاص دمحأ يسان نب .116
رامع يجاح .216
جاحلاهـلـلا اطع نب .316
ديعس يباز .٤16
يلع نب حبار .٥16
رضخل يحلاص .616
باهولا دبع يمالس .716



5٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
19م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢

راموع ةريدس نب.287
قيفوت ةيرداوق.387
ريمس ةينشاشح.٤87
بيبح ةوارق.٥87
مساقلب دوديم.687
دوعسم ينساي.787
نيمأ يفوعش.887
ينهم يدمح.987
يسيرغ لالع نب.٠97
دامع فيك.197
ليختوب فيرش نب.297
نيدموب يقرش.397
نيدلا ردب مليلح نب.٤97
دباع نب زاوم.٥97
دمـحم يجواره.697
ةعمجوب يدج.797
لداع فيللاوب.897
دوليم ىسيع.997
يحبص رصان.٠٠8
نسحل يحبار.1٠8
هـلـلا دبع ةحيرف نب.2٠8
فطاع ةفقوب.3٠8
ناسح نخدم نب.٤٠8
ماصع طولخوب.٥٠8
رداقلا دبع روشاع.6٠8
نيدلا نيز يطبارم.7٠8
قارشإ ركاس.8٠8
ديلو جابر.9٠8
رمع بارع.٠18
يزوف نيدموب.118
بيط ةبيطوب.218
دمحأ دراب.318
رديوق زاور.٤18
قيفوت يحلاص.٥18
دمـحم رصانب.618
ةزمح يفسوي.718
نيسحلا يدمحوح.818
طسابلا دبع باجح.918
ىفطصم يديعس.٠28
ديلولا دبع هنماثع.128
ليبن يتاع.228

فسوي يتالق .1٤7
ناوضر يداجم .2٤7
رداقلا دبع يوارهط .3٤7
يحتف ةفلخ نب .٤٤7
نايفس ةمود .٥٤7
دواد يضاق .6٤7
عيبر ةيفيالخ.7٤7
رمع رياحب.8٤7
باهولا دبع ةدازوب.9٤7
دمـحم زوزعم.٠٥7
سراف ةرامع نب.1٥7
ةمقلع ردبوبا ةباغوب.2٥7
حبار يهاب.3٥7
دمـحم دوكرك.٤٥7
كيلم بيصن.٥٥7
قيرط ةوارهوب.6٥7
يدهم ليجر.7٥7
لاحر يتاحرف.8٥7
باهولا دبع باوص.9٥7
يعمجلا قالعوب.٠67
رداقلا دبع يوابيط.167
رضخل ةيرحب.267
ميكحلا دبع ةعماج نب.367
يلع عنام.٤67
نيسي يمكاح.٥67
دمـحم قودص.667
ناوضر شرطل.767
دمـحم يمالس.867
حلاص ةجاون.967
ىفطصم قوزرب.٠77
دلاخ لالخلا.177
ريمأ فداه.277
سايلإ رامخ.377
حاتفلا دبع لالع.٤77
رباص ينيمق.٥77
نايفس يليابق.677
دوعسم ساوح.777
قازرلا دبع يسوديح.877
قيفر حارف.977
يدشر يريخلب.٠87
نيدلا رصن لوغلب.187

يزمر يموت .٠٠7
نيدلا يقت يرازنك .1٠7
يحي ماحق .2٠7
رداقلا دبع وسيع .3٠7
ىفطصم دهاجم .٤٠7
دلاخ يركسب نب .٥٠7
نيدلا يقت سانو .6٠7
نارقم ةفرش .7٠7
ميهاربإ يشوني .8٠7
ليلخ يفوع .9٠7
نيسح سميرق .٠17
نيدلا رون نارمع .117
نيمألادمـحم يساق .217
زيزعلا دبع يبارخ .317
سيداب بالكوب .٤17
ةماسأ نيطب .٥17
رماع هيدلاوخ .617
ءايركز شاطلب .717
رداقلا دبع لحكل .817
داؤف يعاس .917
ةماسأ يملاس .٠27
ةزمح يفخملب .127
لامك يحام .227
بيكش يبهل .327
نمحرلا دبع قارزموب .٤27
نيدلا ريخ يجان .٥27
رهاط يمغيز .627
ركبوب يتس .727
لامك رامخ .827
ميركلا دبع يدمحوبلا .927
دمـحم دايع نب .٠37
ديشر ةعاش نب .137
لداع راون .237
نيدباعلا نيز جارس ينومرق .337
يحتف ةيلاع .٤37
يوازلا يوادوبعأ .٥37
يلاعلا دبع دايع نب .637
لامك مكاح .737
رداقلا دبع يركب .837
رمع يواديح .937
مالعوب يقن نب .٠٤7
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ميلس يدايعلا.٥٠9
قيفوت يدهم.6٠9
ميرك نازم.7٠9
رهاطلا نموم.8٠9
ىسوم يواسوم.9٠9
رصانلا دبع همان.٠19
ماسح ينديغوأ.119
ركبوب ةيبكر.219
دمـحم ةيندامر.319
يداوذلا قيزر.٤19
رهاطلا ةيدياور.٥19
ناسح يدعس.619
ماشه ةفايص.719
نسحأ يلاوز.819
رمعم ةواقز.919
يلع ديسلا تايز.٠29
رداقلا دبع يرداقلا دبع.129
ىسوم شولقع.229
يزوف يرامع.329
ديلو يزيزع.٤29
نامثع شرطلب.٥29
رباص حيرف نب.629
سراف ةيزيح نب.729
ريغصلادمـحم رهاط نب.829
ريمس ينانعوب.929
قيفوت راطعوب.٠39
يقوش براشوب.139
هـلـلا دبع بياش.239
قراط ينينش.339
ءايركز ةيرقاوش.٤39
ءايركز ليبن رفعج.٥39
ةماسأ يلالج.639
حبار يدوجلا.739
دمـحم شاركف.839
ليبن شاركف.939
نيدلا ماسح روغنف.٠٤9
رساي يلاليف.1٤9
نيساي يديدح.2٤9
نيدلا رصن دياح.3٤9
ليعامسإ وليلح.٤٤9
ميهاربإ ةدامح.٥٤9

لداع ةفرطوب.٤68
يقزرأ يبرغ.٥68
زاوف ةريق.668
ةداعس يلماك.768
ديرف ليلخ.868
نيدلا زع بيرك.968
ةزمح يردوك.٠78
كرابمل ةبارعل.178
بيجن رودم.278
ميهارب ةيرصانم.378
نامحرلا دبع يتيزم.٤78
ريهز نوديم.٥78
دمحأ يافطصم.678
ليعامسا صقان.778
رداقلا دبع ناضور.878
يراونلا رهيوس.978
دمحا يرومز.٠88
بيطلا نميا.188
ىسيع زيزعب تيآ.288
لداع دعاس نب يلع.388
دمحأهـلـلا ضرع.٤88
يحتف ةلحكلب.٥88
دمـحم دمحأ نب.688
نيدلا زع ةديمح نب.788
فسوي ىيحي نب.888
كوربم حالسوب.988
لامج ةمرزوب.٠98
هفيلخ هويكش.198
نيدلا رون رانيش.298
هـلـلا دبع ينامحد.398
نيسح ةلقد.٤98
راتخم ةبود.٥98
مساقلب يسوكرف.698
ريمأ ةلازغ.798
قوراف شيعرق.898
ميسو جيجح.998
عيبر ساوح.٠٠9
فيرش ينيسح.1٠9
دمحأ يسوبرق.2٠9
دمحأ رافنخ.3٠9
ىسيع ينشخ.٤٠9

نايفس مناغ نب.328
دعاس ةرارخ نب.٤28
دمـحم يرامع نب.٥28
ةعقروب نيز نب.628
لامك ةدبلوب.728
ميكح ساروب.828
قوراف عيبروب.928
نيدلا رون يعفاش.٠38
قازرلادبع حابش.138
ناضمر يريزج.238
فيرش يليج.338
ريذخ يديرد.٤38
نامحرلا دبع يمساق.٥38
دارم يطوغ.638
دمـحم يعشخ.738
ريمس مصعم.838
بيبحلا يوانهم.938
رمعم ينايلم.٠٤8
حلاص شاعزم.1٤8
يلع ةتازم.2٤8
ميركلا دبع ةيدعن.3٤8
هـلـلا دبع رصان.٤٤8
يراوه حلاص.٥٤8
زيزعلا دبع يراس.6٤8
دمـحم حلاوص.7٤8
يلاعلا دبع يموت.8٤8
رداقلا دبع يوايحي.9٤8
ديعسلا روكز٠٥8
يفطل سابع.1٥8
دوليم نمومع.2٥8
داوع زوزع.3٥8
ميرك حوناب.٤٥8
نيمألادمـحم يقوزعلب.٥٥8
ديعسلا يناهلب.6٥8
ميحرلا دبع ليلب نب.7٥8
يتبسلا حنيرق نب.8٥8
لداع عرقل نب.9٥8
زيزعلا دبع روصنم نب.٠68
لامج ةنسوب.168
بيطلا يراغوب.268
نايفس يلاعملوب.368
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زيزعلا دبع هدنبح.82٠1
دارم يجياجح.92٠1
ليعامسا ةزمح.٠3٠1
داوج سيمخ.13٠1
دمـحم مساوق.23٠1
دمـحم يرديوق.33٠1
يقزرأ بصال.٤3٠1
ديرف يناسيعل.٥3٠1
لصيف بارعل.63٠1
قيفوت بهشل.73٠1
ديشر يواضم.83٠1
يناجيتلا نسحم.93٠1
عيبر يدهم.٠٤٠1
دمحأ يكم.1٤٠1
لصيف رصن.2٤٠1
قحلا دبع راون.3٤٠1
يقابلا دبع ةرون.٤٤٠1
ىسوم يبقع.٥٤٠1
لصيف ةينامحر.6٤٠1
ناوضر ينودعس.7٤٠1
قازرلا دبع ديص.8٤٠1
نيدلا رون ديص.9٤٠1
ماشه حلاوص.٠٥٠1
نامحرلا دبع روشاع.1٥٠1
رينم شيركع.2٥٠1
ليبن ةدوس نب.3٥٠1
نيسح صفحوب.٤٥٠1
دمـحم ةنيوروب.٥٥٠1
ةبقع ةحاسوب.6٥٠1
دلاخ سافطوب.7٥٠1
ميهاربا ليوطوب.8٥٠1
لالج نايزوب.9٥٠1
دمحأ سيدلا تبعش.٠6٠1
رمع خماش.16٠1
فوؤرلا دبع يساد.26٠1
كلام يريرعج.36٠1
نيملهـلـلا باج.٤6٠1
قيدصلا يبالج.٥6٠1
يدهم كيرف.66٠1
ىفطصم يريدغ.76٠1
باهولا دبع يرورق.86٠1

ميهاربا ةجوخ.789
دمحأ طمشل.889
دامع علصل.989
مركأدمـحم يدادحم.٠99
مالسإدمـحم ملسم.199
نيسي نوقجم.299
ديلو يزرحم.399
نيدلا دعس ةيرواون.٤99
مالسإ -رون حبار.٥99
نيمألادمـحم يدعس.699
يماس يديعس.799
شايع ةرطيطس.899
ظيفحلا دبع يرومز.999
رمع يقورز.٠٠٠1
رامع يلضابع.1٠٠1
زيزعلا دبع ىسيع سابع.2٠٠1
راتسلا دبع يداجب.3٠٠1
دمحأ رابلا.٤٠٠1
داؤف ةلزعلب.٥٠٠1
ةزمح شيقد نب.6٠٠1
دمـحم يلالد نب.7٠٠1
حابصم همينغ نب.8٠٠1
لداع نوراه نب.9٠٠1
دمـحم حبارلاب.٠1٠1
حبار ةجرب.11٠1
يحتف ةشعوب.21٠1
دمحأ ةنقوب.31٠1
ديرف مساقوب.٤1٠1
فلخإ ةفلاخوب.٥1٠1
نيزلادمـحم بنروب.61٠1
ركبوب قاقزوب.71٠1
ضاير شواش.81٠1
دمحأ فيرش.91٠1
ميكح شيحج.٠2٠1
ديلو ةنورد.12٠1
ميجن ةطيملا.22٠1
قراط خساف.32٠1
يحي ليوغ.٤2٠1
داؤف هزرق.٥2٠1
يحتفلا راصق.62٠1
دمحأ يصق.72٠1

نيدلا فارش يلماه.6٤9
دمـحم بيرك.7٤9
سيداب روعل.8٤9
يقوش ينادم.9٤9
يدشر يفولخم.٠٥9
لامج كلام.1٥9
قازرلا دبع يحادم.2٥9
دمـحم طبارم.3٥9
نمحرلا دبع يلاسم.٤٥9
قيدصلا نوديم.٥٥9
يلع ديس دادقم.6٥9
ةماسأ شانخم.7٥9
نيسح يواسوم.8٥9
لالب سافر.9٥9
ةماسأ ةدايز.٠69
مالسإدمـحم يزوزع.169
نيدلا زع ينادب.269
ىورم شوخب.369
ديلو ةيزاجلب.٤69
نيسح ةدع نب.٥69
قازرلا دبع يده نب.669
مالسإدمـحم شيشم نب.769
ةماسأ يديعس نب.869
ديعس راتخم ملاس نب.969
دمـحم وعت نب.٠79
يدادغب ةنيزب.179
مالسإ نافعوب.279
نيسح طوبشوب.379
نمؤملا دبع ةرارغوب.٤79
ليلجلا دبع مدأ ةرقوب.٥79
ةماسأ ةبيسكوب.679
سايلإ عدارب.779
قورافلادمـحم يلداش.879
هـلـلاءاطع ةكيبش.979
هـلـلا دبع يقرش.٠89
يناميلا نيسحدمـحم ياد.189
نامثع نايزمأ.289
قيفر ويربغ.389
رصانلا دبع موسق.٤89
نيدلا دامع فارح.٥89
رباص يتنخ.689
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ةينار ةشيركلوب.1٥11
نيدلا رون فورعم.2٥11
يزوف ساعد نب.3٥11
دولوم ةرامحوب.٤٥11
يزوف ةسبابع.٥٥11
رامع يتوفت.6٥11
يدشر سيارلاب.7٥11
لالب يشانح نب.8٥11
نيدلا حالص ةراق.9٥11
لامج سونرب.٠611
ةماسأ ةدومح.1611
ناميرن رقاعلا.2611
ءايركز لاهم.3611
دازرهش ويلدوب.٤611
حلاص يخب.٥611
يزمر نيعامس نب.6611
دمـحم ومام.7611
ماشه ميحر.8611
رماع نانرق.9611
ةماسأ نايزم نب.٠711
سراف ةقودند.1711
 ريخ سوسم.2711
ميهاربإ تاديبع.3711
سيردإ ةداعس.٤711
فسوي ةلاضف.٥711
ةزمح شايع.6711
لالب ةرارغوب.7711
دمحأ يدوعسم.8711
نمؤملا دبع ةخودوب.9711
هـلـلا دبع بيد.٠811
قحلا دبع يصفح.1811
قداصلادمـحم ةدوع نب.2811
بيبحل ناكرب.3811
ينيجت ديعس نب.٤811
بيبحلا ةدع نب.٥811
ماشه يمع اباب.6811
قوراف يناطلس.7811
ريمأدمـحم دارش.8811
فوؤرلا دبع دادح.9811
نيمأدمـحم حباور.٠911
نيمأدمـحم يلاكش.1911

دمـحما لامغ.٠111
رداقلا دبع صاصلوب.1111
يديعلا يرخص.2111
دمـحم ةسرارف.3111
ينارقملا نونحس.٤111
ميهف يناميلس.٥111
ليبن زوبد.6111
دوعسم جابغد.7111
لداع لاحك.8111
رامع نون.9111
رامع يداهلا دبع.٠211
ديرف باضغ.1211
قيفوت دايع.2211
لداع ةدغروب.3211
يلع ةفاعم.٤211
ناوضر ةجلب.٥211
سراف يرون.6211
ماهس نرقلوب.7211
ريهز بوشع.8211
ناسح بيبحوب.9211
رداقلا دبع يلولج.٠311
نيدلا حالص ينامحر.1311
ريغصلادمـحم رابج.2311
ديلو يحلط.3311
يدومح يواحرف.٤311
لامك تماص.٥311
يناغلا دبع طبارملب.6311
دولوم توحلوب.7311
نوراه شامر.8311
ميلحلا دبع دوشك.9311
حلاص يزوزع.٠٤11
نيدلا لامج ةغير.1٤11
ناورم ةزعوب.2٤11
دلاخ زوبمغوب.3٤11
نيساي يورق.٤٤11
مساقلب يكرابم.٥٤11
حلاصلا دوادوب.6٤11
لالج يفويعم.7٤11
ريهز ضيبل.8٤11
يناغلا دبع ةنرب نب.9٤11
يرابجهـلـلا نوع يعسم.٠٥11

لصيف يلبق.96٠1
زاوف زنق.٠7٠1
ماصع موسق.17٠1
ضاير فداه.27٠1
ميلس شيمح.37٠1
لداع ناديمح.٤7٠1
دلاخ زاطنح.٥7٠1
دمـحم جاده.67٠1
ديشر ولح.77٠1
سينول ينكي.87٠1
زيزعب نرازنا.97٠1
يناغلا دبع حوجق.٠8٠1
ميكحلا دبع ةيفيالخ.18٠1
قلاف فالخ.28٠1
ليعامسإ ضيبل.38٠1
ديرف شرطل.٤8٠1
ةماسأ يليعبل.٥8٠1
ريشب خوبل.68٠1
ةزمح يفولخم.78٠1
يتبسلا جوجم.88٠1
ديعسلا طوبسم.98٠1
ةزمح روطسم.٠9٠1
حتاف قيعطم.19٠1
نيسح يطفن.29٠1
دمـحم شابن.39٠1
بيهص يسانو.٤9٠1
نيسي عيبر.٥9٠1
ناوضر جويرغ.69٠1
قراط دايص.79٠1
ديلو يناطلس.89٠1
لالب بلاط.99٠1
يلع يبارت.٠٠11
فسوي نادمح.1٠11
يلع يغياس.2٠11
ميكح يمادآ.3٠11
رامع ليوطوب.٤٠11
يمشاهلا هتحوب.٥٠11
ناسح يسيوع.6٠11
ميلس شيعرق.7٠11
ناميلس غوزم.8٠11
حاتفلا دبع يدشار.9٠11
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ماشه يناولح.٤721
قيفوت ةربزوب.٥721
قيفوت ةيتياوت.6721
 لالج يناورم.7721
يلعدمـحم فولخم.8721
يعمجلا يروم.9721
دمـحم براشوب.٠821
قيفوت ساطرف.1821
ميهاربإ لاله.2821
حلاصلادمـحم لاعس.3821
نيمأ يلاغ.٤821
نيدلا ريخ ينتفلب.٥821
يناغلا دبع يرضح.6821
نيدلا رصن سقيون.7821
نيمل سافوب.8821
لامك يمطقش.9821
ماشه ةيليالت.٠921
يحي شرطل.1921
لالج لاكوش.2921
يزوف مياصخلوب.3921
ماصع نذوب.٤921
يدهم ينوبيش.٥921
دانم باهولا دبع.6921
ناورم نانرعلا يلع.7921
ةزمح رودنزوب.8921
لداع داوع.9921
ميلس يملاغ.٠٠31
رهزألا جاويع.1٠31
دمحأ شيمرك.2٠31
نسحأ لطروب.3٠31
ليعامسإ دوقمل.٤٠31
يلع يناورم.٥٠31
ناوضر شورمع.6٠31
رامع يخيرم.7٠31
داؤف يحيمق.8٠31
ءارهزلا ةمطاف  ةلوارز.9٠31
ديزي يكامر.٠131
ميكح مهيرد.1131
بيطلا ةمومس.2131
ميرم ريجأ.3131
ةزمح نويش.٤131

يقابلا دبع روضخ.3321
نيدلا زع ضيبل.٤321
كوربم مامد.٥321
نيدلا دامع يضام.6321
ديرف لمهم.7321
يتبسلا ةيفيافق.8321
ميهارب يريخلب.9321
رماع يشايع.٠٤21
ديلو ةيلياطع.1٤21
حبار يضام.2٤21
قراط يدرحلب.3٤21
دوعسمهـلـلادبعوب.٤٤21
دمحأ ةديزوب.٥٤21
لالب يوابرعلا.6٤21
ماشه يجارمل.7٤21
ماشه بلاط.8٤21
ميهاربإ ةجوخ دارط.9٤21
فوؤرلا دبع ةفرق.٠٥21
ريهز ةيطيارش.1٥21
رداقلا دبع نانع.2٥21
لصيف روطن.3٥21
دمـحم شواش.٤٥21
حبار يلحاس نب.٥٥21
نابعش ويرجوب.6٥21
يفطل ينتاطيق.7٥21
دمحأ سانوف.8٥21
لانم خيشلا نب.9٥21
حلاص رعاولا.٠621
ةليبن ةديصعوب.1621
ةرهز حليوم.2621
نيساي يوانهم.3621
نامحرلا دبع يسيجي.٤621
لداع ةيعيالك.٥621
حبار يساس.6621
قحلا دبع حابش.7621
قداصلا يفاك.8621
دمـحم يسيرد.9621
ركبوب فاوصم.٠721
دمـحم يرامع.1721
ديشر يفولخم.2721
لداع فيرخ.3721

نمؤملا دبع تاريفشوب.2911
دمحأ يلالع.3911
دلاخ يوافطصم.٤911
ديلو ةيمساوق.٥911
نيمأ دمحأ صاصم.6911
مالسلا دبع ةنوسح.7911
ميهاربإ سراف نب.8911
يلع ةقرارز.9911
نيسح يراوهلب.٠٠21
لامك روصنم.1٠21
بيهص تاوربوب.2٠21
لالب ةيمرك.3٠21
مساقلب يلسوم.٤٠21
ةراس ةيبيالج.٥٠21
لانم وياك.6٠21
يكملا ةيواز.7٠21
سايلإ حراف.8٠21
يداهلا دمحأ ديس يقاب.9٠21
ديعس رامص.٠121
ديمح كلاملا دبع نب.1121
ىسيع بالج.2121
نيسوح يوالعل.3121
نامحرلا دبع يلاله.٤121
رداقلا دبع مشخوب.٥121
ديجم ماص.6121
ميكحلا دبع ةيفص نب.7121
بيبح حيبد نامد.8121
ديشر رصيق.9121
دمـحم ماحد.٠221
دمـحم رودق.1221
ىفطصم زاورد.2221
ديمحلا دبع ةفقوب.3221
لالب لماه.٤221
نيدلا ماسح دياع.٥221
نيدلا لامج تابيعكلوب.6221
دمـحم صميمح.7221
نيمألادمـحم ينارهو.8221
نيملدمـحم يلبق.9221
ميحرلا دبع ريشبلب.٠321
رديح مجر.1321
قيفر غاروأ.2321
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نسحلبدمـحم ظيفح.3931
نيدلا فيس يمساقلب.٤931
ديلودمـحم نحايرز.٥931
لولج يروخ.6931
ءايركز رودق.7931
دمـحم يراتخم.8931
دمـحم نافل.9931
ماشه ينهم.٠٠٤1
نيدلا لامج يرارك.1٠٤1
لالبهـلـلا ىطعم.2٠٤1
نميهملا دبع يرحب.3٠٤1
كلاملا دبع شادمح.٤٠٤1
يشايعلا سيرد نب.٥٠٤1
فسوي ةطابسوب.6٠٤1
نيدلا ريخ يداود.7٠٤1
ماشه ةزعوب.8٠٤1
رساي نابعش.9٠٤1
نيدلا دعس زيزعب.٠1٤1
يلع رتيب.11٤1
ناندع شرقن.21٤1
دمـحم عنام.31٤1
دمحأ ظيظقش تيأ.٤1٤1
نيمألا دمحأ بوبع.٥1٤1
نيساي يوادف.61٤1
مساقلب يجاجح.71٤1
رونلا دبعدمـحم يراروق.81٤1
نيدلا رخف ينعي نب.91٤1
ماصع يرحقلب.٠2٤1
سينأ نديغوأ نب.12٤1
فسوي ىسيع نب.22٤1
نيدلا حالص نايز.32٤1
ميركلا دبع توخبم.٤2٤1
ديرف ثارح.٥2٤1
ليبن توخبم.62٤1
ميحرلا دبع ماطيب.72٤1
ديعلا يناليج.82٤1
دمحأ ديس يربنع.92٤1
يلع ديس قدصم نب.٠3٤1
نايفس رفظوب.13٤1

ناهرب حالحل.٤٥31
لداع زارغ.٥٥31
دادغب يزوزم.6٥31
لداع ةينساوح.7٥31
لالب سقفوم.8٥31
رموع نب يجلعلا.9٥31
رهاطلا يسيمه.٠631
ثيرولا يجارد.1631
سايلإ فصنم يدعس.2631
دمـحم وحار.3631
نيدباعلا نيز حبار.٤631
ميركلا دبع كرابم نب.٥631
يدهم شواش.6631
ودبع يحي نب.7631
دباع يليمر.8631
نيدلا رصن يعانم.9631
يبرعلا جارف.٠731
ناوضر سيغ.1731
نايفس يلواص.2731
ميلحلا دبع يريخلب.3731
اضر جاويع.٤731
يسيمخل يادج.٥731
بيكش ةزنلبوب.6731
يقابلا دبع فالخ.7731
رصان لولكس.8731
دمـحم نومحد.9731
يحتف بئاص.٠831
بوقعي ةعاش نب.1831
ديمح ينانك.2831
لامك شوفيق.3831
نيدلا ماسح مزاحوب.٤831
حتاف عارذوب.٥831
دمـحم ةطزاو.6831
نامزلا روندمـحم ةقزارم.7831
ليبن ةيبلاوط.8831
ىسيع ةريم نب.9831
يدهم يدمح.٠931
نيدلا رصن فولخ.1931
يدشر ةقينعوب.2931

ماشه يليلب.٥131
سابع يقورز.6131
كلام يزيزع.7131
يلع فيرع.8131
نيدلا ريخ يشومل.9131
مالعوب ةفلب.٠231
ماسح يفولخ.1231
ماسح لماه.2231
نساحلا سوهدوب.3231
رداقلا دبع ةينساوح.٤231
حبار ةليوغل.٥231
يلع يفيول.6231
زيزعلا دبع ةيفيالخ.7231
نيسي يحيلش.8231
يدمح ةيكيالم.9231
ةماسأ ةفلاخوب.٠331
فيرش يديعس.1331
ماسو ردب يلاحر.2331
ظوفحم حبري نب.3331
رهزل دلاخ نب.٤331
ىفطصم نيمقسم.٥331
نابعش ةيقيازر.6331
يزوف يندم.7331
لامج ةباغوب.8331
قيفر ماده.9331
دارم دوعسم.٠٤31
ميكح ةطز نب.1٤31
زيزعلا يواعس.2٤31
ميرك ةيبن.3٤31
نيدموب رياز.٤٤31
رهاط يدرك.٥٤31
دمـحم شابح.6٤31
قيفوتهـلـلا باج نب.7٤31
دلاخ ديبع.8٤31
يلع يروشاع.9٤31
ريدن ةقزر نب.٠٥31
دمحأ ريداقب.1٥31
نارقمأ سيالح بيطلا.2٥31
دولوم دواد نب.3٥31
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ميسن يميعز.8٠٥1
زياف ويكس.9٠٥1
نمؤملا دبع حابلز.٠1٥1
يزوفهـلـلا قزر.11٥1
هـلـلا دبع ةجوخ.21٥1
نيساي ةيرداوق.31٥1
دمـحم يواكرب.٤1٥1
ميلحلا دبع ةعيمجوب.٥1٥1
دمـحم يرهاط.61٥1
فيرز يريخلب.71٥1
ميكح نانرق.81٥1
ماشه يوافوش.91٥1
دامع نايزوب.٠2٥1
حلاص ةرينوب.12٥1
ركبوبأ سوسع.22٥1
لامج شورامعأ.32٥1
لالج يحابصم.٤2٥1
دمـحم رداع.٥2٥1
نامحرلا دبع ةدادح.62٥1
دارم يواركز.72٥1
دمـحم فيرشلا نب.82٥1
ماصع ليبن شاشوع.92٥1
ىسيع ةيدج نب.٠3٥1
ديلو يموت.13٥1
رهزل عقنملاب.23٥1
نيدلا رون نيسح.33٥1
ميهارب شريحلب.٤3٥1
حالص ةنكارب.٥3٥1
ةماسأ راطع.63٥1
نيدلا ماسح ةيطع.73٥1
دمـحم يبرغلب.83٥1
رباص ليترم.93٥1
دمـحم يلعوب.٠٤٥1
يلاليج ناودع.1٤٥1
نيدلا ريخ يشع.2٤٥1
.ةزمح سونه.3٤٥1

دمحأ حبار.٠7٤1
رهاطلا يقاشبل.17٤1
نايفس ديرشك.27٤1
يدمح يرهم.37٤1
نيدلا رون ةربش ىفطصم.٤7٤1
فيرشلا ناركس.٥7٤1
رهزل يعرم.67٤1
يحتف شيقد.77٤1
يبرعلا يلاليج.87٤1
رمع دايص.97٤1
رهاطلا فيرش نب.٠8٤1
ليبن يزيزع.18٤1
ميكحلا دبع ةزبطوب.28٤1
دمـحم يتاول.38٤1
يقوش يفولش.٤8٤1
هـلـلا حتف رداقلا دبع يقيدص.٥8٤1
دمـحم يمساقلب.68٤1
رداقلا دبع ةبوشيع نب.78٤1
ةديمحأ نيسحلب.88٤1
قيفر مورعل.98٤1
ليبن يلالس.٠9٤1
دانم كرابم.19٤1
نيدلا رون ينايحل.29٤1
لامك ديص.39٤1
نيساي دوميح يلع.٤9٤1
نيساي يوافطصم.٥9٤1
يلع نونك.69٤1
دمـحم ةفاقلز نب.79٤1
ليبن نودع.89٤1
يسيمخ يوافيعلا.99٤1
دعس يقب.٠٠٥1
لامك نايزم.1٠٥1
وتع شينق.2٠٥1
حلاصلادمـحم يلومز.3٠٥1
ةدوع نب صفحوب.٤٠٥1
دمـحم ريعشلاوب.٥٠٥1
دمـحم ةيفيارق.6٠٥1
ىفطصم نيمألا دادح.7٠٥1

رداقلا دبع ملاس نب.23٤1
ةزمح قانز.33٤1
اضر يلع نب باقنوب.٤3٤1
نامقل نيمكل.٥3٤1
بوجحم يقودص.63٤1
رساي ويسف.73٤1
دلاخ وسار بياش.83٤1
دمـحم يحلاص.93٤1
نيمالادمـحم يكب.٠٤٤1
ماشههـلـلااطع.1٤٤1
فوؤرلا دبعدمـحم ودبع.2٤٤1
يداهلا دبع لقعلب.3٤٤1
لالب ينه جاح.٤٤٤1
سايلا ليجوق.٥٤٤1
نيمألادمـحم يركبوب.6٤٤1
ةزمح طلغم.7٤٤1
دمـحم ملاس ةميلح.8٤٤1
يملح ناتهب.9٤٤1
ديعس ضاير يلبق.٠٥٤1
دمـحم يرباج.1٥٤1
رمع رارد.2٥٤1
دلاخ يرمعم.3٥٤1
نيمأ يوادب.٤٥٤1
عناملا يروح.٥٥٤1
قيزر ينيدم.6٥٤1
دمـحم ةداد.7٥٤1
نيساي شيرلاوب.8٥٤1
ديزي يزيعم.9٥٤1
جاحلا دعسم.٠6٤1
ىفطصم ةنوم.16٤1
ىفطصم فولخم نب.26٤1
دهاف ينارقم.36٤1
يحتف رهاط نب.٤6٤1
قداصلا شرطل.٥6٤1
دلاخ حلاب.66٤1
لامج ةيدعاسم.76٤1
حاتفم يهلو.86٤1
ديشر كيرب.96٤1
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٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر5١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
،نييــعت نــمـضـتي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٠٢ قــفاوــملا
تاهجلا ىدل نييركسع نيدعاسمل ،ةفاضإلا ناوـنعب
.٢٢٠٢-١٢٠٢ ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يناـثـلا عـيـبر٥1 يف خرؤــم كرتــشـم يرازو رارــق بــجوــمب

ةدـّيسلا نـّيــعــت ،12٠2 ةـنس رـبـمـفوــن٠2 قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع
،ةجلسوب جاحو يقيدص ليعامسا نادّيسلاو يناودب ةمطاف
تاهجلا ىدل نييركسع نيدعاسم ةفصب ،ةفاضإلا ناونعب
.22٠2-12٠2 ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا  ةيئاضقلا

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

3441 ماع ىلوألا ىدامج4 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا
تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملا ةحلصم سيئر بئان
.ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلوألا ىداـمـج4 يف خّرؤــم كرـتـشـم يرازو رارــق بــجوـــمب

نــم ءادــتبا ىهنت ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد9 قــفاوــملا3441 ماـــع
هتفصب ،يديزوب نيسح دّيسلا ماهم ،1202 ةنس ربمفون03
مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملا ةحلصم سيئرل ابئان
.ينطولا عافدلا ةرازوب اهب

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

3441 ماع ىلوألا ىدامج4 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا

مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملا ةحلصم سيئر
.ينطولا عافدلا ةرازوب اهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب

لامج دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا3441 ماع
تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملا ةحلصم سيئرل ابئان ،يلماه
ربمسيد لّوأ نم ءادتبا ،ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا

.1202 ةنس

ةيلاملا ةرازو

ربمفون٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢ يفخّرؤم رارق
ناـــــضــــمر٨١ يـفخرؤــملا رارـــقـــــلا مـــّمــتــي ،١٢٠٢ ةــنـــس
نــمـضتملاو٦٠٠٢ ةـنـس رــبوـتـكأ١١ قــفاوــملا٧٢٤١ ماــــــع
.”رئازجلا فيدرك“ نيمأتلا ةكرش داــمـــــتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع لوألا عــيــبر82 يـف خّرؤــم رارــق بــجوـــمب

ناضمر81 يف خرؤملا رارــقـلا مّمـتـي ،12٠2 ةـنـس ربــمـفوـــن٤
دامتعا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا72٤1 ماع

 : يتأي امك ”رئازجلا فيدرك“ نيمأتلا ةكرش

“...............................................................................................،

تايلمع ةسرامم دصق ةكرشلا هذهل دامتعالا اذه حنمي
يف يلئاعلا يلفاكتلا نيمأتلا تايلمع اذكو يديلقتلا نيمأتلا

: يتأي اميف ةلثمتملاو ”ةذفان“ لكش

،ثداوحلا .1

،ةيفازج تامدخ1.1

،ةيضيوعت تامدخ1.2

،تابيكرت1.3

.نولوقنم صاخشأ٤.1

: ضرملا .2

،ةيفازج تامدخ2.1

،ةيضيوعت تامدخ2.2

.تابيكرت2.3

،تاــبوعصلل نيـــضّرعملا صاــــخشألا ةدــــعاسم( ةدــــعاسملا -81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

: ةافولا - ةايحلا -٠2

،ةايحلا٠2.1

،ةافولا٠2.2

.جودزم نيمأت٠2.3

،ةدالولا - جاوزلا -12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت -22

،ةلمسرلا -٤2

،ةيعامجلا لاومألا رييست -٥2

.”يعامجلا طايتحالا -62

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
تاـيـفـيـك ددـحـي ،١٢٠٢ ةــنس رــبــمسيد٣٢ قـــفاوملا
ناونعب بابشلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا

.تايالولا بابش ليثمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضـتـقـمب–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا
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بــــجر٠2 يـف خّرؤـملا٠1-11 مـــقر نوــناــقــلا ىـضــتـقـــمبو–
،ةـــيدلبلاب قـّلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قـفاوملا23٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا

لّوألا عـيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتـقمبو–
 ،ةيالولاب قّلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

بـــجر لوأ يـف خّرؤــملا97-٤8 مــقر موــسرــملا ىضــتـقــمبو–
تايالولا ءامسأ ددحي يذلا٤891 ةنس ليربأ3 قفاوملا٤٠٤1 ماـع
،ممتملا ،اهراقمو

خّرؤملا733-81 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـــمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف

يفو ىرـبـكلا ندـملا يف ةـيرادإ تاعـطاـقم ثادـحإ نمضتملاو
،اهريسو اهمـيظنت دعاوق ديدحتو ةدــيدجلا ندـملا ضـعب

يف خّرؤملا182-12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا61٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٠2
هميظنتو هتليكشتو بابشلل ىلعألا سلجملا ماهم ددحي
،هنم8 ةداملا اميس ال ،هريسو

يف خّرؤــملا٤8-61 مــقر يذــيـفنـتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـــمبو–
61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىداـمــج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام ناررــقي

موــسرــملا نــم8 ةداـمــلا ماـــكحأل اـــقـيـبـطــت: ىلوألا ةداملا
3٤٤1 ماــع لوألا عـيـبر٠2 يـف خرؤــملا61٤-12 مــقر يـساــئرــلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا
ىلــعألا سـلـجـملا ءاــضـعأ باـخـتنا تاــيـفـيـك دــيدــحت ىلإ رارــقــلا
.تايالولا بابش يلثمم ناونعب بابشلل

اوضع )232( نوثالثلاو نانثالاو ناتئاملا بختني:٢ ةداملا
،تاـيالوــلا باـبـش يلـثـمم ناوـنــعب ،باــبـشــلل ىلـعألا سلـجـملل
تاــيدلــبلا بابش تاودن لـبــق نـم ،يلـحملا ىوـتـسـملا ىلـع
.تايالولا بابش تاودنو

بابش يلثمم نم ةيالولا بابش ةودن نوكتت :٣ ةداملا
لجر ةفصانم ةيدلب لك نع )2( نينثا نيلثمم ،ةيالولا تايدلب
ىلع مظنت بابشلل تاودن لبق نم نوبختني نيذلا ،ةأرماو
 .ةكراشملل نالعإ رثإ ىلع ةيدلب لك ىوتسم

سلجملا يف تايالولا بابش يلثمم ددع نوكي :٤ ةداملا
قحلملل اقبط ةيالو لك ناكس عم ابسانتم بابشلل ىلعألا
.رارقلا اذهب قفرملا

ميظنتب فلكت ةـيئالو ةــنجل ةيالو لك يف ثدحت:5 ةداملا
.اهيلع فارشإلاو ةيالولا بابش ةودن

: نم ةيئالولا ةــنجللا لكشتت:٦ ةداملا

،اسيئر ،هلثمم وأ ةيالولا يلاو–

،ةيالولل ةضايرلاو بابشلا ريدم–

،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم–

،ةيلحملا ةرادإلا ريدم–

،ةيالولل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم–

،ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم–

.يعماج زكرم وأ ةعماج ريدم–

اهدعاسي نأ نكمي صخش يأب ةنجللا نيعتست نأ نكمي
.اهلاغشأ يف

تحت ،فلكت ةــيدــلـــب ةـنـجل ةــيدــلـب لــك يف ثدــحـــت:٧ ةداملا
.ةيدلبلا بابش ةودن ميظنتب ،ةيئالولا ةنجللا فارشإ

: نم ةيدلبلا ةنجللا لكشتت:٨ ةداملا

،اسيئر ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا–

،ةيالولل ةضايرلاو بابشلا ريدم لثمم–

 ،بابشلل يلحملا بودنملا–

ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نوؤشلاب ةفلكملا ةحلصملا لوؤسم–
.ةيدلبلل بابشلاو ةيضايرلاو

تاــيدــلـبـلا باــبـش تاودــن ميــظنـت ةرــتـف ددــحـت:٩ ةداملا
نيــب كرـتشـم روــشـنـم بــجوــمب تاــيالوــلا باــبش تاودــنو
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولاو بابشلاب فلكملا ريزولا

ةيالولا تايدلب بابش تاودن ميظنت ةمانزر يلاولا ددحي
كرتشملا يرازولا روشنملا بجومب ةددحملا ةرتفلا لالخ
.هالعأ ةرقفلاب هيلع صوصنملا
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لوألا لصفلا

ةيدلبلا بابش ةودن

لوألا مسقلا

ةيدلبلا بابش ةودن يف ةكراشملل نالعإ

خيرات نم اموي )٠3( نيثالث لبق ةيدلبلا رشنت :٠١ ةداملا
ةمانزرلا قفو ةكراشملل انالعإ ،ةيدلبلا بابش ةودن داقعنا
: يتأي ام ابوجو لمشي ،يلاولا اهددحي يتلا

ةيدلبلا يلثمم بابشلا باختنا نمضتملا ةودنلا عوضوم–
،بابشلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنال ،ةيالولا بابش ةودن يف

ةددحملا ةيدلبلا بابش ةودن يف ةكراشملل ليجستلا ةرتف–
،ةكراشملا نالعإ رشن خيرات نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبسب

اهعضت يتلا ةيمقرلا ةيضرألا ربع ليجستلا تايفيك–
عم قيسنتلاب ةضايرلاو بابشلا ةرازو حلاصم ضرغلا اذهل
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو حلاصم

سلجملا يف ةيوضعلا طورش ةكراشملا نالعإ نـّيبي نأ بجي
: يتأي امك ،تايالولا بابش ليثمت ناونعب ،بابشلل ىلعألا

،ةيرئازجلا ةيسنجلاب عتمتلا–

بابش ةودن داقعنا خيرات دنع ،ةنس٥3و81 نيب ام غولب–
،ةيالولا

ةسسؤم يف ليجستلا لالخ نم يعماج ىوتسم تابثإ–
،ٍلاع ميلعت

،ةيندملا قوقحلاب عتمتلا–

،فرشلاب ةلخم ةبوقعل ضرعتلا مدع–

ةــئــيه يـف ةـيـلـيـثـمت وأ ةيباــخـتنا ةدــــهـع ةــسراــمم مدــع–
،ةيلحم وأ ةينطو ةبختنم وأ/و ةيليثمت وأ ةيراشتسا

ةزهجأ ىوتسم ىلع ةيباختنا ةيلوؤسم ةسرامم مدع–
.يسايس بزح تائيه وأ/و

يناثلا مسقلا

ةيدلبلا بابش ةودنل حشرتلا

نم اموي )٥1( رشع ةسمخ لبق ةيدلبلا رشنت:١١ ةداملا
يـف نيـكراـشملا ةـمـئاــق ،ةـيدــلـبلا باــبـش ةودــن داـــقــعــنا خــيراــت
يف نيلجسملا نيب نم حشرتلا ةيلمع حتف نع نلعتو ،ةودــنلا
.مايأ )٥( ةسمخ ةدمل ةمئاقلا

دري مل ،ةيدلبلا بابش ةودن يف ةكراشملل لجسم لك نكمي
ةيدلبلا ةنجللا ىدل ًانعط مدقي نأ ،نيكراشملا ةمئاق يف همسا

ةمئاق رشن يلت يتلا ةعاس )٤2( نيرشعلاو عبرألا فرظ يف
.نيكراشملا

)٤2( نورشعو عبرأ هاصقأ لجأ يف نعطلا يف ةنجللا ّتبت
.ةعاس

ةعبس لبق ،نيحشرتملا ةمئاق ةيدلبلا رشنت :٢١ ةداملا
.ةيدلبلا بابش ةودن داقعنإ خيرات نم )7( مايأ

ثلاثلا مسقلا

ةيدلبلا بابش ةودن ءارجإو ميظنت

ةنـجـللا لـبـق نم ةـيدــلـبــلا باــبـش ةودــن مــظـنـت:٣١ ةداملا
.هالعأ7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيدلبلا

ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا ريفوت ةيدلبلا نمضت:٤١ ةداملا
.ةيدلبلا بابش ةودن ميظنتل ةيرورضلا

نيلثمملا بابشلا باختنا لالخ تيوصتلا نوكي :5١ ةداملا
.اّيرسو اّيصخش ،ةيالولا بابش ةودن يف ةيدلبلل

تيوصتلا جئاتن ،اروــف ،ةــيدــلبلا ةـنـجلـلا نــلــعـت:٦١ ةداملا
ةنجللا ىلإ لسريو ةنجللا سيئر هعّقوي رضحم يف نّودت يتلا
.ةيئالولا

يناثلا لصفلا

ةيالولا بابش ةودن

ةنجللا فرـط نــم ةــيالوــلا باـبـش ةودــن مــظـنـت:٧١ ةداملا
ةددحملا لاجآلا يف ،هالعأ٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئالولا

يـف هـيـلـع صوـصـنملا كرـتـشملا يرازوــلا روــشـنملا بــجوــمب
.هالعأ9 ةداـملا

ةودـــن يـف تاـيدــلـبـلا باــبش وــلـثـمم عـمـتـجـي:٨١ ةداملا
سلجملا يف مهيلثمم مهنيب نم نوبختنيو ،ةيالولا بابش

.بابشلل ىلعألا

تيوصتلا جئاتن ،اروــف ،ةـيـئالوـلا ةنـجـلـلا نلــعت:٩١ ةداملا
ةـــمــئاــقو نيبــخــتــنملا ةــيالوــلا يلــثــمم ةــمـــئاــق نمــضـــتـــتيتلا
ةداملا يف روكذملا قحلملا يف ددحملا ددعلل اقفو ،نيفلختسملا

لسريو ،ةنجللا سيئر هعّقوي رضحم يف كلذ نّودتو ،هالعأ٤
.بابشلاب فلكملا ريزولاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ىلإ

تاودن ريس نع اريرقت ةيئالولا ةنجللا ّدــعت:٠٢ ةداملا
فلكملا ريزولا ىلإ لسري ،ةيالولا بابش ةودنو تايدلبلا بابش
.بابشلاب فلكملا ريزولاو ةيلخادلاب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمـج81 يـف رئازجلاب رّرح
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 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةضايرلاو بابشلا ريزو

قاقبس قازرلا دبع



5٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
29م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢

2

3

2

2

٤

2

2

2

٤

2

2

2

3

3

3

٠1

٤

2

٤

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

6

٤

٤

8

٤

٤

2

8

٤

2

٤

6

6

6

٠2

8

٤

8

2

٤

٤

٤

2

6

٤

٤

6

٤

راردأ

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

وزو يزيت

رئازجلا

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

1٠

2٠

3٠

٤٠

٥٠

6٠

7٠

8٠

9٠

٠1

11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

91

٠2

12

22

32

٤2

٥2

62

72

82

92
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قحلملا



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج5٩٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢ 30

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

)عبات(قحلملا

2

٥

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

٠1

2

2

٤

6

2

2

2

٤

2

2

٤

٤

٤

2

2

2

٤

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

يزيليإ

جيريرعوب جرب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

نازيلغ

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقت

تناج

ريغملا

ةعينملا
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