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ةّيميظنت ميسارم

تاطسوتم ءاــشنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس رـبمسيد٦2قـفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىداـمج١2 يف خّرؤـم8١٥-١2 مـقر يذــيفنتموسرم
..............................................................................................................................................................................ىرخأ ءاغلإو

تايوناث ءاــــشنإنمضتي ،١2٠2ةـــنسربمسيد٦2 قـــفاوملا٣٤٤١ماـــع ىلوألاىدامج١2 يف خّرؤم٩١٥-١2 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................ىرخأ ءاغلإو

ايلع ةسردم ءاشنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤم٠2٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................................................................................راردأب ةيوارحصلا ةحالفلل

ايلع ةسردم ءاشنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس ربــمسيد٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماــع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤم١2٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
.....................................................................................................................................................يداولاب ةيوارحصلا ةحالفلل

موــسرملا مّمتيولّدــعي،١2٠2 ةــنس رــبمسيد٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج١2 يف خّرؤــم22٥-١2 مقر يذـيفنت  موـسرم
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا٩2٤١ ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا٣٩2-8٠ مقر يذيفنتلا
.............................................................................................................................................ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا

يف ةـــيوهج حراـــسم ءاــــشنإ نــــــــــمـضــتــي،١2٠2 ةـــــنس رــــــبمسيد٦2قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤم٣2٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
..................................................................................................................................................طاوغألاو ةــماعنلاو راردأ تاــيالو

مــقر يذـــيفنتلا موــسرملا مــّمتي،١2٠2 ةـــــنس رــــــبمسيد٦2قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤم٤2٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
ةيحالف ٍضارأ عطق فينصت ءاغلإ نمضتملاو١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قـــفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش22 يف خرؤــــملا٥٣٣-١١
...................................................................................رئازجلا ةيالو ىوتسم ىلع ةيمومع قفارمو تانكس زاجنإل ةصصخم

يذـــــيفنتلا موـــسرملا مـمـــــتـي ،١2٠2 ةـــــنس رــــــبمسيد٦2قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج١2يف خّرؤـــم٥2٥-١2 مـــقر يذـــيفنتموــسرم
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةـــلاكولا ماـهم ددــحي يذـــلا٩١٠2 ةنس ويلوي٣ قــفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٠٣يف خرؤـملا٠٩١-٩١ مقر
..................................................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو

ةّيدرف ميسارم

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................رئازجلا ةيالوب صيخلتلاو

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................نيينهملا

ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................طاوغألا ةيالو يف نيينهملا

طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا

ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................فراطلا

ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................اقباس - لقنلاو

ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو يف

يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ةفلجلا ةيالو

ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧٩٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ىلفدلا نيع ةيالو

ةرازوب ةيرشبلا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................راتخم يجاب جرب ةيالو يف

....ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

زـــكرمــــلا ةرادإ ســــلــجـم ءاــضــعأ نييـــعـت نــمـضـتـي،1202 ةــنـس رــبــمــســيد02 قــفاوــمــلا3441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج51 يـف خّرؤـــم رارــق
.....................................................................................................................................ةيفارغوتامـنـيـسـلا ةـعاـنــصــلــل ينــطوـلا

ةــــسسؤــــملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس ربمسيد02 قـــــفاوملا3441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج51 يف خّرؤـــم رارـــق
.......................................................”رداقلا دبع رـــيمألا نع يـــئامنيس ملــيف لالـغتساو عــــيزوتو جاـتنإل يرئازجلا“ ةيمومعلا

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

ءاـــيشألاب ةـــقلعتملا صئاـصخلا ددحي ،١2٠2 ةنس رـــبوتكأ١٣قـفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٤2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا ةدام نـــم ةــــعنصملا مزاوللاو

٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٢
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ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧٩٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢ 4

ةـّيميظنت ميسارم
٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موـسرملاىــضتقمبو –

نـــمضتملاو١2٠2 ةـنس وـــيلوي٧ قــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدــــــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

يسردملا لوخدلا مسوم نم ءادتبا ،أـــشنت:ىلوألا ةّداملا
اذـــهب لوألا قـــحلملا يف ةروــــكذملا تاـــطسوتملا ،١2٠2-٠2٠2
.موسرملا

يــــــسردملا لوـــــخدلا مــــسوم نـــم ءادــــتبا ،ىــــــغلت :2 ةّداملا
اذهب يناثلا قحلملا يف ةروكذملا تاطسوتملا ،١2٠2-٠2٠2
.موسرملا

ةّيـــــمسرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرــملا اذــــه رـــــشني:٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ىداـــــمج١٢ يفخّرؤـــــم٨١٥-١٢ مـــــقر يذــــــيفنتموــــــسرم
،١٢0٢ ةـــــنس رـــــبمسيد٦٢قـــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا
.ىرخأ ءاغلإو تاطسوتم  ءاـــــــشنإ نــــــمضتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
)2 ةرقفلا(١٤١و٥-2١١ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم
ماع مّرحم٥١ يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –

نوـــــــناقلا نــــــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رـــــــياني٣2 قــــفاوــــــملا٩2٤١
،هنم28 ةداملا اميس ال ،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

٣ يف خرؤملا١٠-٤١ مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا٥٣٤١ ماـع لّوألا عيبر
وأ ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو تاسسؤملا ةيمست تايفيك
،اهتيمست ةداعإ

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماـع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

لّوألا قحلملا
0٢0٢/١٢0٢ ةيساردلا ةنسلل ةأشنملا تاطسوتملا ةمئاق

دشار دالوأ

ةينسحلا يح
رودم يديس
ةجوبزلا

نامحرلا دبع يديس

راجيإلاب عيب نكسم٠٠٤ يح

يكير - شوريمع ديقعلا ةيرق

ةركسب
لازغ يديس يح

دلاخ يديس
ةقلوط

ناونعلا

ةفراطملا

فلشلا
ةيميركلا
ةجوبزلا

يديس
نامحرلا دبع

ةتوتلا نيع

وبقأ

ةركسب
ةركسب
دلاخ يديس

ةقلوط

ةيدلبلا

راردأ

فلشلا

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

ةيالولا

يلازغلا دمـحم مامإلا ةطسوتم

رهاطلا ةشبوب يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
ةميلح نب راريز يفوتملا دهاجملا ةطسوتم
دمحأ روديه ةطسوتم

فايضوب دـمحم ةطسوتم

دمحأ حلاصلا ديهشلا ةطسوتم

شوريمع ديقعلا ةيرق ةطسوتم

دباعلا دـمحم خيشلا ةطسوتم
يلع ةيلع ةطسوتم
يجاردلا ةبد ةطسوتم
رامع ةمتالك ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

٩١٧٦

٩١٧٧
٩١٧8
٩١٧٩

٩١8٠

٩١8١

٩١82

٩١8٣
٩١8٤
٩١8٥
٩١8٦

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

01

02

05

06

07

زمر
ةيالولا

١٠٠2

2٠١٠
2٠٦١
2٠22
2٠٧2

٥٠٥٤

٦٠٥2

٧٠١٠
٧٠١٠
٧٠8٠
٧٠١2



٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٢
5م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢

)عبات(لوألاقحلملا

2 عقوم لدع نكسم٠٠٥٤ يح
2 عقوم لدع نكسم٠٠٠٥ يح

٠٠٠١ ،٠٠٦2 ،٠٠١٣ يح
2 لدع نكسم

ديدجلا يرضحلا بطقلا

كوفاريه ةيرق

اكسناكس يح
نكسم٠٤٤2 يح

ءاقرزلا نيع
ءاقرزلا نيع

ةديلجوأ

سونس ينب
يهيوبلا

نينح

قيرط - نكسم٠٠٠2 يح
رقوسلا

زكرم ةندام
ترايت قيرط
ترايت قيرط

لالميإ ةيرضحلا ةقطنملا
يركز

نكسم٠٠٠١ يح
يمهاست يعامتجا

يمومع نكسم82٠٣ يح
يرافسلا نانج - يراجيإ

نكسم٠٠٠2 /٠8٧٣ يح
يخورلا - يراجيإ يمومع

عيب نكسم٠٠٠٣ يح
راجيإلاب

عيب نكسم٠٠٠٣ يح
راجيإلاب

ناونعلا

نانيعوب
نانيعوب
نانيعوب

ةريوبلا

سلدإ

ةسبت
ةسبت

ءاقرز نيع
ءاقرز نيع

ناسملت

سونس ينب
يهيوبلا

نينح

ترايت

ةندام
رقوسلا
ديدحلا نيع

ةقزازع
يركز

يرحبلا جرب

رسج
ةنيطنسق

ةملاعملا

ةملاعملا

ةملاعملا

ةيدلبلا

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

يزيت
وزو

رئازجلا
قرش

رئازجلا
برغ

ةيالولا

فويعم شورك ةطسوتم
ةرهز ةوخإلا ةطسوتم
نكسم٠٠٠١ ،٠٠٦2 ،٠٠١٣ يح ةطسوتم
2 لدع

مساقلب فاطق ديهشلا ةطسوتم

كوفاريه ةيرق ةطسوتم

اكسناكس يح ةديدجلا ةطسوتملا
نكسم٠٤٤2 يح ةطسوتم
رامع نب دمحأ ةزمح نب دهاجملا ةطسوتم
لطسق ةقطنم ةطسوتم

دـمـحـم ساـبـع ةوــخإلا ءادــهشلا ةــطسوــتــم
 دمحأو ىفطصمو
ةديدجلا سونس ينب ةطسوتم
رونم رعزل ةطسوتم
فلخي يلويح ةطسوتم

رمعأ حايروب ديهشلا ةطسوتم

زكرم ةندام ةطسوتم

ركبوب دعس نب ةطسوتم
ةديدجلا ديدحلا نيع ةطسوتم

لالميإ ةيرضحلا ةقطنملا ةطسوتم

دمحأ بياش ةطسوتم

يعاـمـتـجا نــكسم٠٠٠١ يح ةـــطسوــــتــــم
يمهاست

يراجيإ يمومع نكسم82٠٣ يح ةطسوتم

يمومع نكسم٠٠٠2 /٠8٧٣ يح ةطسوتم
يراجيإ

- راجيإلاب عيب نكسم٠٠٠٣ يح ةطسوتم
١ هـللا دبع يديس

- راجيإلاب عيب نكسم٠٠٠٣ يح ةطسوتم
2 هـللا دبع يديس

ةسسؤملا ةيمست

٩١8٧
٩١88
٩١8٩

٩١٩٠

٩١٩١

٩١٩2
٩١٩٣
٩١٩٤
٩١٩٥

٩١٩٦

٩١٩٧
٩١٩8
٩١٩٩

٩2٠٠

٩2٠١
٩2٠2
٩2٠٣

٩2٠٤
٩2٠٥

٩2٠٦

٩2٠٧

٩2٠8

٩2٠٩

٩2١٠

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

09

10

11

١2

١٣

١٤

١٥

١٦

زمر
ةيالولا

٩٠٣٠
٩٠٣٠
٩٠٣٠

٠١١٠

١١٥٠

2١١٠
2١١٠
2١٣2
2١٣2

٣١١٠

٣١٧١
٣١٣٤
٣١٤٤

٤١١٠

٤١٠١
٤١٦١
٤١8١

٥١8١
٥١٣2

٦١2٤

٦١٦2

٦١٦٤

٦١٦٤

٦١٦٤



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧٩٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢ 6

)عبات(لوألاقحلملا

نكسم٠٠٠22 /٠٠٠٠١ يح
 هـللا دبع يديس - راجيإلاب عيب

نكسم٠٠٠22 /٠٠٠٠١ يح
 هـللا دبع يديس - راجيإلاب عيب

نكسم٠٠٠22 /٠٠٠٠١ يح
 هـللا دبع يديس - راجيإلاب عيب

نكسم٠٠٠22 /٠٠٠٠١ يح
 هـللا دبع يديس - راجيإلاب عيب

يمومع نكسم٧٦٠١ يح
يراجيإ

رونب يديس

عيب نكسم٠٠٠٥ يح
هـللا دبع يديس - راجيإلاب

يراجيإ يمومع نكسم888 يح

ويزبأ نيلوم يح

يمومع نكسم٠٠2١ يح
ينورمس - يراجيإ

لوزاب

قيرطلا نيع

يمشح يح

باضهلا

جارقل نيع
ةعاقوب

ىسوم يدواد يح

ةنوتيزلا

فداوهلا رايد

ناونعلا

ةملاعملا

ةملاعملا

 ةملاعملا

 ةملاعملا

 ةملاعملا

 ةملاعملا

 ةملاعملا

نسح اباب

ةريودلا

تياف دالوأ

ريهاطلا

فيطس

فيطس

فيطس
جارقل نيع

لازأ نيع

ةديعس

ةنوتيزلا

بوطلا مأ

ةيدلبلا

رئازجلا
برغ

لجيج

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

ةيالولا

عـيـب نـكسم٠٠٠22 /٠٠٠٠١ يح ةــطسوــتـــم
١ هـللا دبع يديس - راجيإلاب

عـيـب نـكسم٠٠٠22 /٠٠٠٠١ يح ةــطسوــتـــم
2 هـللا دبع يديس - راجيإلاب

عـيـب نـكسم٠٠٠22 /٠٠٠٠١ يح ةــطسوــتـــم
٣ هـللا دبع يديس - راجيإلاب

عـيـب نـكسم٠٠٠22 /٠٠٠٠١ يح ةــطسوــتـــم
٥ هـللا دبع يديس - راجيإلاب

يموــمــع نـــكسم٧٦٠١ يح ةـــــطسوـــــتـــــم
هـللا دبع يديس - يراجيإ

رونب يديس ةطسوتم

- راجيإلاب عيب نكسم٠٠٠٥ يح ةطسوتم
 هـللا دبع يديس

يموـــمـــع نـــكسم888 يح ةــــــطسوــــــتـــــــم
يراجيإ

ويزبأ نيلوم يح ةطسوتم

يموــمــع نـــكسم٠٠2١ يح ةـــــطسوـــــتـــــم
ينورمس - يراجيإ

كرابم نب نسحأ يرشم ةطسوتم

حبار وراج دهاجملا ةطسوتم

حكر دارش نب دهاجملا ةطسوتم
سابع تاحرف دهاجملا ةطسوتم
ةوالع ينهد ديهشلا ةطسوتم
سولغ دـمحم ديهشلا ةطسوتم

 ةفيطل الع ةطسوتم

ةديدجلا ةنوتيزلا ةطسوتم

ميهاربإ ةقينعوب ديهشلا ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

٩2١١

٩2١2

٩2١٣

٩2١٤

٩2١٥

٩2١٦

٩2١٧

٩2١8

٩2١٩

٩22٠

٩22١

٩222

٩22٣
٩22٤
٩22٥

٩22٦

٩22٧

٩228

9229

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

١٦

١8

١٩

2٠

2١

زمر
ةيالولا

٦١٦٤

٦١٦٤

٦١٦٤

٦١٦٤

٦١٦٤

٦١٦٤

٦١٦٤

٦١٧٤

٦١8٤

٦١١٥

8١٥٠

٩١١٠

٩١١٠

٩١١٠
٩١٣١

٩١٠٤

٠2١٠

١2٥١

١282



٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٢
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)عبات(لوألاقحلملا

يكسوبلا ةقطنم لدع يح
لالجوب ةدع يح

نادعس حشرملا عراش
موحرم

ةزارخ يح

راجيإلاب عيب نكسم٠٠٥2 يح
 شيرلا عارذ - ةديدجلا ةنيدملا

عيب نكسم٠٠٥2 يح
 شيرلا عارذ - راجيإلاب

رامع قوزرم يح

يمومع نكسم٠٠١٣ يح
 ةرطنقلا - يراجيإ

يضارألا لغش ططخم
ةعسوت بونج

يتانزلا يداو

ناركسلا تانيوع يح

يبرعلا نيع

حلاص حلاص يح

شحولا لبج يح

جيرملا يح

ةعسوتلا نكسم٠٠٠٤ يح
يلجنم يلع ةيبرغلا

٩١ ةيراوجلا ةدحولا
يلجنم يلع

اسينيسام نكسم٠٠٥٣ يح

ةنيدملا ةيبونجلا ةعسوتلا
يلجنم يلع - ةديدجلا

ةعسوتلا نكسم٠٠٠٤ يح
 يلجنم يلع - ةيبرغلا

نكسم٠٠2٣ يح
ساحنلا نيع

ناونعلا

سابعلب يديس
سابعلب يديس
سابعلب يديس

موحرم

بنعلا يداو

بنعلا يداو

بنعلا يداو

رماع يديس

رماع يديس

ةملاق

يتانزلا يداو

غابد مامح

يبرعلا نيع

رامع زاجم

ةنيطنسق

بورخلا

بورخلا

بورخلا

بورخلا

بورخلا

بورخلا

بورخلا

ةيدلبلا

يديس
سابعلب

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

ةيالولا

بيعش لاقس ةطسوتم
رداقلا دبع ةعاش ةطسوتم
ةمطاف عارذ ةطسوتم
خيشلا صفحوب ةطسوتم

ةزارخ ةطسوتم

راجيإلاب عيب نكسم٠٠٥2 يح ةطسوتم
 شيرلا عارذ -١

راجيإلاب عيب نكسم٠٠٥2 يح ةطسوتم
 شيرلا عارذ -2

رودق حبار نب ديهشلا ةطسوتم

يموــمــع نـــكسم٠٠١٣ يح ةـــــطسوـــــتـــــم
 ةرطنقلا - يراجيإ

٦٤٥2و راجيإلاب عيب نكسم٠٠١١ يح ةطسوتم
يراجيإ يمومع نكسم

٥٥٩١ توأ٠2 ةطسوتم

دـمحم قازر نب ديهشلا ةطسوتم

ةشعوب حلاص يفوتملا دهاجملا ةطسوتم

دوعسم فايض دالوأ ديهشلا ةطسوتم

ايركز يدفم ةطسوتم

ظوفحم يبرغ ةطسوتم

يجانزو لامشوب ةطسوتم

مساقلب يويطعل ةطسوتم

يندم باتك ةطسوتم

يسيمخ يلدنج ةطسوتم

حلاص يرحب ةطسوتم

يدوج نيمطوب ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

٩2٣٠
٩2٣١
٩2٣2
٩2٣٣

٩2٣٤

٩2٣٥

٩2٣٦

٩2٣٧

٩2٣8

٩2٣٩

٩2٤٠

٩2٤١

٩2٤2

٩2٤٣

9244

9245

9246

9247

9248

9249

9250

9251

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

22

2٣

2٤

2٥

زمر
ةيالولا

22١٠
22١٠
22١٠
22٠١

٣2٦٠

٣2٦٠

٣2٦٠

٣2١١

٣2١١

٤2١٠

٤2٤٠

٤2٩١

٤2٣2

٤2٤2

٥2١٠

٥2٦٠

٥2٦٠

٥2٦٠

٥2٦٠

٥2٦٠

٥2٦٠

٥2٦٠



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧٩٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات(لوألاقحلملا

ةيرشارشلا يح

شيعوب

زكرم ةطعب

- يرضحلا بطقلا
يبونجلا جرخملا

ةيزيزعلا

يمومع نكسم8٥٠١ يح
يراجيإ

ةدرجلا نيع يح

يرضحلا بطقلا

يرضحلا بطقلا

ليمجلا رظنملا يح

زكرم ةليسملا

يمومع نكسم٠٠٥ يح
يراجيإ

يمومع نكسم٠٠٦١ يح
رصنلا يح - يراجيإ

ديزوب يح ةراقلا

رصنعلا

يمومع نكسم٠٠٧ يح
يراجيإ

يمحشلا يديس

يمومع نكسم٠٠٥ يح
يراجيإ

ةعيدرب يح

ةديدجلا ةنيدملا

ناونعلا

ةيدملا

شيعوب

ةطعب

رصق
يراخبلا

ةيزيزعلا

ةيقاوربلا

رامسلا عارذ

ةدايص

ةدايص

ةرسام

ةليسملا

قيس

ةلقرو

ةلقرو

رصنعلا

تاليلت يداو

يديس
يمحشلا

نيغرسم

سيليلتوب

ضيبلا

ةيدلبلا

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

ةيالولا

ىفطصم نامكرت ديهشلا ةطسوتم

٥٤٩١ يام8 ةطسوتم

حيبر نوديعس ديهشلا ةطسوتم

يرــــــتيت يفوــــــتملا دــــــــهاــــجملا ةـــــطسوـــتم
قازرلا دبع

ةديدجلا ةيزيزعلا ةطسوتم

نامثع نب ةصقوب ديهشلا ةطسوتم

١ ةدرجلا نيع يح ةطسوتم

مساقلب ساروب ديهشلا ةطسوتم

نسحل غادرك ديهشلا ةطسوتم

شاقن ريغصلا دمــحم روتكدلا ةطسوتم

ةديدجلا ةليسملا ةطسوتم

يمومع نكسم٠٠٥ يح ةطسوتم
يراجيإ

يــــموــــمع نــــكسم٠٠٦١ يـــــح ةـــــطسوتم
يراجيإ

حلاص يسامك دهاجملا ةطسوتم

ةديدجلا رصنعلا ةطسوتم

نيدلا يحم شوشرخ دهاجملا ةطسوتم

دـمحم يفيرش دهاجملا ةطسوتم

دـمحم يسودنق دهاجملا ةطسوتم

ةعيدرب ةطسوتم

ةشاكع يقانز ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

٩2٥2

٩2٥٣

٩2٥٤

٩2٥٥

٩2٥٦

٩2٥٧

٩2٥8

٩2٥٩

٩2٦٠

٩2٦١

٩2٦2

٩2٦٣

٩2٦٤

٩2٦٥

٩2٦٦

٩2٦٧

٩2٦8

٩2٦٩

٩2٧٠

٩2٧١

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

2٦

2٧

28

2٩

٣٠

٣١

٣2

زمر
ةيالولا

٦2١٠

٦2٠١

٦2٤2

٦2٥٣

٦2٦٣

٦2٧٤

٦2٤٥

٧22٠

٧22٠

٧222

82١٠

٩2٦2

٠٣١٠

٠٣١٠

١٣٠١

١٣١١

١٣٣١

١٣٣2

١٣٤2

2٣١٠
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)عبات(لوألاقحلملا

تاراطلا

نيلورمت

يتفايت

سيردإ رمع جرب

ريرهأ ةيرق

بنصلا رئب قيرط

ةرومز قيرط

ناطلسلا نيع قيرط

فورخأ ةيرق

عيب نكسم٠٠١١ يح
لدع راجيإلاب

نازيملا قيرط

ةرمخملا قيرط

نكسم٠٠2١ يح
ةقوزرم نب

زكرم - وصروق

لدع - نكسم٠٠٥١ يح

راجحوب

ةميديرملا ةيرق

خراوسلا

ةرازف ةيرق

مائولا يح

ةقنخلا يح

حافصلا يح

ناونعلا

يزيليإ

بادبد

سيردإ  رمع جرب

سيردإ  رمع جرب

ساوحلا جرب

جيريرعوب جرب

جيريرعوب جرب

جيريرعوب جرب

جيريرعوب جرب

جيريرعوب جرب

يداولا سأر

ريشايلا

واودوب

وصروق

جاده دالوأ

راجحوب

ةلاقلا

خراوسلا

رويطلا ةريحب

فودنت

فودنت

تليسمسيت

ةيدلبلا

يزيليإ

جرب
جيريرعوب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

ةيالولا

نادعس ةليضف ةديهشلا ةطسوتم

يمزراوخ ةمالعلا ةطسوتم

نامحرلا دبع يبركنو ةطسوتم

دمحم فايدب دهاجملا ةطسوتم

يبقعلا بيطلا ةطسوتم

تاحرف يدعس ديهشلا ةطسوتم

شودــــعد يفوــــتملا دــــهاــــجملا ةــــطسوــــتـــــم
ركبوب

حلاصلا شاعزم ديهشلا ةطسوتم

شودــيــمــح يفوــتملا دــهاــجملا ةــطسوــتــم
راتخملا

يبرعلا حودرش ديهشلا ةطسوتم

يكملا فيرشلا يفتك ديهشلا ةطسوتم

ينوتيز درز يفوتملا دهاجملا ةطسوتم

حبار يشيرق ديهشلا ةطسوتم

ساسحـــم يفوـــتملا دـــهاـــجملا ةـــطسوـــتــــم
ظوفحم

دمحأ يصيعوف ديهشلا ةطسوتم

دـمحم يداه ةطسوتم

دمحأ نب سيمخ موقلح ةطسوتم

ناميلس نب سيمخ ةداو ةطسوتم

حلاص نب دوليم يسيرخ ةطسوتم

لاحر ىسيع دـمحم ديهشلا ةطسوتم

ةدع ينادمح ديهشلا ةطسوتم

رمع نب يناردب ديهشلا ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

٩2٧2

٩2٧٣

٩2٧٤

٩2٧٥

٩2٧٦

٩2٧٧

٩2٧8

٩2٧٩

٩28٠

٩28١

٩282

٩28٣

٩28٤

٩28٥

٩28٦

٩28٧

٩288

٩28٩

٩2٩٠

٩2٩١

٩2٩2

٩2٩٣

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣8

زمر
ةيالولا

٣٣١٠

٣٣٣٠

٣٣٤٠

٣٣٤٠

٣٣٥٠

٤٣١٠

٤٣١٠

٤٣١٠

٤٣١٠

٤٣١٠

٤٣2٠

٤٣٧٠

٥٣2٠

٥٣٦١

٥٣82

٦٣2٠

٦٣٥٠

٦٣٩٠

٦٣١١

٧٣١٠

٧٣١٠

8٣١٠
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)عبات(لوألاقحلملا

ةربيقملا ةيرق

جاعبلا ةيرق

لدع - نكسم٠٠٤٤ يح

قيرط نكسم٠٠٠2 يح
ياغب

قيرط نكسم٠٠٠٤ يح
ياغب

قيرط نكسم٠٠٠٤ يح
ياغب

ديدجلا يرضحلا بطقلا
ةزماط قيرط

راشش

يضارألا لغش ططخم
٠١ مقر

يضارألا لغش ططخم
٧ مقر

بيطلا جاحلا رئب

شبكوب ينكسلا عمجتلا

سومادلا يداو

لدع - نكسم٠٠٩١ يح

ماهملا يح

ةيلحاسلا ةلولح

ةنايلم سيمخ

يراجيإ يمومع نكسم٠٩٩١ يح

يمومع نكسم٠٠8 يح
رامحلا - يراجيإ

2 ةعلضلا يح

ةلغلا يساح

ناونعلا

ةيارمح

رويطلا مأ

 ةلشنخ

ةلشنخ

ةلشنخ

ةلشنخ

ةلشنخ

راشش

سارهأ قوس

ةتاردس

مياظعلا مأ

ناليو

تيربكلا يداو

ةبيعشلا

لاشرش

ةبطاطحلا

ةنايلم سيمخ

ةيرشم

ءارفصلا نيع

ءارفصلا نيع

ةلغلا يساح

ةيدلبلا

يداولا

ةلشنخ

قوس
سارهأ

ةزابيت

نيع
ىلفدلا

ةماعنلا

نيع
تنشومت

ةيالولا

ةربيقملا ةطسوتم

جاعبلا ةطسوتم

يبوبحم نب دمحأ يزارك ديهشلا ةطسوتم

رصاوــــن يفوــــتملا دــــهاـــــجملا ةـــــطسوـــــتـــــم
دـمحم نب شياعلا

حلاص نب دـمحم راعرع ديهشلا ةطسوتم

يلع نب ىسوم باقع ديهشلا ةطسوتم

يرضحلا بطقلا ةديدجلا ةطسوتملا

راشش ةديدجلا ةطسوتملا

راوــــــــــن يزوـــــــمــــعق دـــــــــيهشلا ةـــــــطسوــــــتم
يبرعلا نب

ساروـــــب يفوــــتملا دـــــهاــــجملا ةــــطسوتم
فويعم نب دوعسم

ديعسلا نب حلاص لحكل ديهشلا ةطسوتم

يشايعلا نب رودق يديرد ةطسوتم

مــــــساــــقلب فراــــــــش دــــهاـــــجملا ةـــــطسوتم
ينوزيملا نب

ةديدجلا ةبيعشلا ةطسوتم

رداقلا دبع يدانم ةطسوتم

رديوق يفوفنولا ةطسوتم

دـمحم ودب ديهشلا ةطسوتم

دـمحم يلداش ةطسوتم

دمحأ يفده ديهشلا ةطسوتم

صيرخ ةوخإلا ةطسوتم

ةلغلا يساح ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

٩2٩٤

٩2٩٥

٩2٩٦

٩2٩٧

٩2٩8

٩2٩٩

٩٣٠٠

٩٣٠١

٩٣٠2

٩٣٠٣

٩٣٠٤

٩٣٠٥

٩٣٠٦

٩٣٠٧

٩٣٠8

٩٣٠٩

٩٣١٠

٩٣١١

٩٣١2

٩٣١٣

٩٣١٤

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

٣٩

٤٠

٤١

٤2

٤٤

٤٥

٤٦

زمر
ةيالولا

٩٣٩٠

٩٣٩2

٠٤١٠

٠٤١٠

٠٤١٠

٠٤١٠

٠٤١٠

٠٤١١

١٤١٠

١٤2٠

١٤٦١

١٤٩١

١٤٤2

2٤2١

2٤٤١

2٤٥2

٤٤٤٠

٥٤2٠

٥٤٣٠

٥٤٣٠

٦٤٠2
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يناثلا قحلملا
0٢0٢/١٢0٢ ةيساردلا ةنسلل ةاغلملا تاطسوتملا ةمئاق

ةجوبزلا

نامحرلا دبع يديس

ةركسب

يمومع نكسم٠٠٠2 يح
يراجيإ

يركز

سمشلا رايد يح

لوزاب

جارقل نيع

ةعاقوب

ىسوم يدواد يح

لالجوب ةدع يح

موحرم

يتانزلا يداو

شحولا لبج يح

فسوي دابع جهن

فيصول دـمحم يح

رونلا يح

ريرهأ ةيرق

راجحوب

ةبادوب رامع يح

ناونعلا

ةجوبزلا

نامحرلا دبع يديس

ةركسب

ترايت

يركز

ةيندملا

ريهاطلا

جارقل نيع

لازأ نيع

ةديعس

يديس
سابعلب

موحرم

يتانزلا يداو

ةنيطنسق

ةنيطنسق

ةنيطنسق

تاليلت يداو

ساوحلا جرب

راجحوب

ةقوق مرارق

ةيدلبلا

فلشلا

ةركسب

ترايت

وزو يزيت

رئازجلا
طسو

لجيج

فيطس

ةديعس

يديس
سابعلب

ةملاق

ةنيطنسق

نارهو

يزيليإ

فراطلا

ةليم

ةيالولا

ةداـــعإل مدـــهت - دـــمحأ رودـــيه ةـــطسوتم
ناكملا سفن يف اهئانب

- ةــمــيدــقــلا فاــيضوــب دـمـــحـــم ةـــطسوـــتـــم
ةيئادتبا ةسردم ىلإ لوحت

- ةميدقلا دباعلا دـمحم خيشلا ةطسوتم
ةيبرتلا ةيريدمل ةقحلمك لغتست

يــــــمومع نـــــكسم٠٠٠2 يــــــح ةـــــطسوتم
اهلصأ ىلإ لوحت - رقوسلا قيرط يراجيإ
ةيئادتبا ةسردمك

تمده - ةميدقلا دمحأ بياش ةطسوتم

تحت عضوــــت - ةدــــيدجلا ةـــــيـــــندملا ةـــــطسوـــــتـــــم
ةيسردملا تاعوبطملل ينطولا ناويدلا فرصت

تمده - ةميدقلا نسحأ يريشم ةطسوتم

مدهت - ةوالع ينهد ةطسوتم

تمده - ةميدقلا سولغ دمـحم ةطسوتم

تمده - ةميدقلا ةفيطل الع ةطسوتم

ىلإ لوحت - رداقلا دبع ةعاش ةطسوتم
ةيئادتبا ةسردم

- ةـــمـــيدـــقـــلا خـــيشلا صفـــحوـــب ةـــطسوـــتــــم
ةيئادتبا ةسردم ىلإ لوحت

تمده -٥٥٩١ توأ٠2 ةطسوتم

اهئانب ةداعإل مدهت - ايركز يدفم ةطسوتم

لغتست - يبويألا نيدلا حالص ةطسوتم
ةيبرتلا ةيريدمل ةقحلمك

ةــقــحــلــمــك لــغــتست - نوـــمأملا ةـــطسوـــتـــم
ةيبرتلا ةيريدمل

ىلإ لوحت - ديعسلا ريبك يناد ةطسوتم
ةيوناث

لوحت - ةميدقلا يبقعلا بيطلا ةطسوتم
ةيئادتبا ةسردم ىلإ

مدــهــت - ةــمــيدــقــلا دـمـــحـــم يداـــه ةـــطسوـــتـــم
ةيئادتبا ةسردم ىلإ لوحي يقابلاو ايئزج

مدهت - نويعلوب دـمحم ديهشلا ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

٠٠82

٣٥٧٤

٠٤2٠

٩٠٠١

٣٦١٥

88٧١

٣٩٣٥

٤٥2٠

١٤٧٩

١٥٠٣

٦١٧٦

٥٥2٥

١٧88

١8٣8

١8٣٤

١82٠

٧١٣٩

٤٥٤٩

٥٥٦8

٦8١٠

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

02

٠٧

١٤

١٥

16

١8

١٩

2٠

22

2٤

2٥

٣١

٣٣

٣٦

٤٣

زمر
ةيالولا

2٠22

2٠٧2

٧٠١٠

٤١١٠

٥١٣2

٦١٣٠

8١٥٠

٩١٣١

٩١٠٤

٠2١٠

22١٠

22٠١

٤2٤٠

٥2١٠

٥2١٠

٥2١٠

١٣١١

٣٣٥٠

٦٣2٠

٣٤٧١
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ىلوألاىدامج١٢ يفخّرؤم٩١٥-١٢ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي ،١٢0٢ةـــنسربمسيد٦٢ قـــفاوملا٣٤٤١ماـــع
.ىرخأ ءاغلإوتايوناث ءاــــشنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينطولا ةيبرتلا  ريزو ريرقت ىلع ءانب–

١٤١و٥-2١١ ناــــتداــــملا اــــــمـــيسال ،روـــتــــسدلا ىــــلع ءانـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

مّرـحـــــم٥١ يف خّرؤــــــملا٤٠-8٠ مــــــقر نوـــناقــــلا ىـــضتقمبو–
نوناقلا نــمضتملاو8٠٠2 ةـــنسرياني٣2 قفاوملا٩2٤١ ماـــع
،هنم28 ةداملا اميسال ،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

٣ يف خّرؤملا١٠-٤١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٤١٠2 ةـــنسرــــياني٥ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــــع لّوألا عــــيبر
يـــــنابملاو نــــكامألاو تاســــسؤــــملا ةـــــيمست تاــــيفيك ددــــحــــي
،اهتيمست ةداعإ وأ ةيمومعلا

٩١ يف خّرؤـــملا٥٧2-١2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنسوينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماعةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

لوألاقحلملا

١٢0٢-0٢0٢ ةيساردلا ةنسلل ةأشنملا تايوناثلا ةمئاق

دارفلوب

ةجوبزلا

عيب نكسم٠٥٣2 يح
راجيإلاب

شوحلا

ةمداخم

٠٠٠2 ،٠٠٠٣ ،٠٠٠٥ يح
راجيإلاب عيب نكسم

١ عقوم

 عيب نكسم٠٠٥٤ يح
 راجيإلاب

زكرم ناكدلا

سونس ينب

دباعلا ةيرق

ناونعلا

يلس يداو

ةجوبزلا

ةنتاب

شوحلا

ةمداخم

نانيعوب

نانيعوب

ةسبت

سونس ينب

يهيوبلا

ةيدلبلا

فلشلا

ةنتاب

ةركسب

ةديلبلا

ةسبت

ناسملت

ةيالولا

رداقلا دبع يسنارب ديهشلا ةيوناث

وــــعدملا دمــــحأ شـــيارط دــــيهشلا ةـــــيوناث
نموملا دبع يس

ةداــــق دــــمحأ يفوــــتملا دــــهاجملا ةــــيوناث
حلاص دـمحم نبا

شوحلا ةيوناث

يرضخألا نامحرلا دبع خيشلا ةيوناث

رموسن ةمطاف ةلال ةيوناث

راجيإلاب عيب نكسم٠٠٥٤ يح ةيوناث

دمحأ نب دـمحم يركسب ديهشلا ةيوناث

دمـحم يلاحن ةيوناث

دباعلا ةيرق ةيوناث

ةسسؤملا ةيمست

9315

9316

9317

9318

9319

9320

9321

9322

9323

9324

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

02

05

07

09

12

13

زمر
ةيالولا

يف خّرؤــــملا١82-١2 مــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
١2٠2 ةـــــنسوـــــــيلوي٧ قــــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــعةدــــــــــعقلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 :يتأي ام مسري

يسردملا لوخدلا مسوم نم ءادتبا ،أشنت: ىلوألا ةداملا
اذــــــهب لوألا قـــحلملا يــــــــف ةروــــــكذــــــملاتايوــناــثلا ،١2٠2-٠2٠2
.موـــــسرملا

يسردملا لوـــــخدلا مــسوـــــم نـــم ءادــــتبا ،ىــــــــغلت:٢ ةداملا
اذـــــهب يــــناثلا قــــحلملا يف ةروـــــكذملاتاــــيوناثلا ،١2٠2-٠2٠2
.موسرملا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرـــملا اذـــــــه رـــــــشـــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوملا٣٤٤١ماـــعىلوألا ىداــــــمج١2 يف رـــئازـــجلاب رّرــح
.١2٠2ةنسربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

05 02

22 02

01 05

13 07

30 07

03 09

03 09

01 12

17 13

43 13



٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٢
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)عبات( لوألاقحلملا

ةرورعز يح

قيرط نكسم٠٠٠2 يح
 رقوسلا

ةسيردم

ةقزازع

ولاموأ ةلوليأ

تسرفيت

نسيلفإ

يمومع نكسم٧2٩١ يح
2  بوهيم شوح يراجيإ

راوزلا باب

يح نكسم٠٤٥١ يح
رصنلا

ةنيطنسق رسج

نكسم٠٠٠22/٠٠٠٠١ يح
 -راجيإلاب عيب

هـللا دبع يديس

نسح اباب

يمومع نكسم٠٠٤2 يح
قرش ةبضهلا يراجيإ

يمومع نكسم٠٠2١ يح
ينورمس - يراجيإ

 نيدموب يراوه يح

يقرشلا لخدملا

ريهاطلا

دمـحم شادعب عراش

ةراطسلا

زكرم لوجع يداو يريخ

ناونعلا

ترايت

ترايت

ةسيردم

ةقزازع

ولاموأ ةلوليأ

نوفزأ

نسيلفإ

يقارب

راوزلا باب

ةبيورلا

رسج
ةنيطنسق

ةملاعملا

نسح اباب

تياف دالوأ

تياف دالوأ

ةفلجلا

لجيج

ريهاطلا

ةيليملا

ةراطسلا

يريخ
لوجع يداو

ةيدلبلا

ترايت

يزيت
وزو

رئازجلا
قرش

رئازجلا
برغ

ةفلجلا

لجيج

ةيالولا

رداقلا دبع يرامع ةيوناث

ةشئاع رابج ةديهشلا ةيوناث

كرابم يليختوب ةيوناث

لالمإ ةيرضحلا ةقطنملا ةيوناث

ىنهم ةجوخ رمعأ ةيوناث

ديعسلا دـمحم يرغأ ةيوناث

نسيلفإ ةيوناث

يراجيإ يمومع نكسم٧2٩١ يح ةيوناث
2 بوهيم شوح

ةديدجلا ةيرضحلا ةقطنملا ةيوناث

ةلعوب نيسح ةيوناث

ةحلاملا نيع ةيوناث

عـــــيب نـــــــــكسم٠٠٠22/٠٠٠٠١ يـــــــح ةــــــيوناث
هـللا دبع يديس -راجيإلاب

ليكوأ شوح ةيوناث

يــــــــموـمــع نـــــــكـــــسم٠٠٤2 يـــــح ةـــــيوـــناــــث
 قرش ةبضهلا يراجيإ

يــــــموــمــع نـــــــكسم٠٠2١ يــــــح ةــــــيوــــناــــــــث
ينورمس - يراجيإ

نيدموب يراوه يح ةيوناث

ريشبلا نب دوعسم خيوش ديهشلا ةيوناث

لوزاب ةيوناث

ةـــبـــيـــعشوـــب يفوـــتملا دـــهاـــجملا ةـــيوـــناــــث
دـمحم نبا ريغصلا

٥٥٩١ توأ٠2 ثدحلا ةيوناث

لوجع يداو ريخ ةيوناث

ةسسؤملا ةيمست

٩٣2٥

٩٣2٦

٩٣2٧

٩٣28

٩٣2٩

٩٣٣٠

٩٣٣١

٩٣٣2

٩٣٣٣

٩٣٣٤

٩٣٣٥

٩٣٣٦

٩٣٣٧

٩٣٣8

٩٣٣٩

٩٣٤٠

٩٣٤١

٩٣٤2

٩٣٤٣

٩٣٤٤

٩٣٤٥

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

14

15

16

17

18

زمر
ةيالولا

01 14

01 14

08 14

18 15

19 15

37 15

54 15

14 16

21 16

38 16

26 16

46 16

47 16

51 16

51 16

01 17

01 18

05 18

09 18

11 18

23 18
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)عبات(لوألاقحلملا

ةفيعلا خيشلا يح

ناملوأ نيع

ةدازم لاون تيأ

نوتيزلا يح

ةنوتيزلا

ةرورعزوب ةقطنم

لدع نكسم٠٠8 يح

موحرم

يمومع نكسم٠٠٠2 يح
يراجيإ

ةسابسبلا يح

 ةراوهادلا

 ريخلب

يقرشلا نب يح

- نكسم٠٠2٣ يح
ساحنلا نيع

يلع ةديدجلا ةنيدملا
قرطلا قرتفم - يلجنم

يلع ةديدجلا ةنيدملا
ةيراوجلا ةدحولا - يلجنم

8١ مقر

يمومع نكسم٠٠2٣ يح
ساحنلا نيع - يراجيإ

- اسينيسام يح
ةيرضحلا ةقطنملا

حارقلا

ناونعلا

فيطس

ناملوأ نيع

ةدازم لاون تيأ

ةديعس

ةنوتيزلا

ةلفلف

سابعلب يديس

موحرم

ينومليت

ةدرابلا نيعلا

ةراوهادلا

ريخلب

ةنيطنسق

بورخلا

بورخلا

بورخلا

بورخلا

بورخلا

نومحر دالوأ

ةيدلبلا

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

يديس
سابعلب

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

ةيالولا

دمحأ دوعوب ديهشلا ةيوناث

رداقلا دبع ةويون نب ديهشلا ةيوناث

رموسن ةمطاف ةلال ةيوناث

دـمحم وحرب ةيوناث

ديعس شوبخم ةيوناث

راجيإلاب عيب نكسم٠٠82 يح ةيوناث

رداقلا دبع حارم ديهشلا ةيوناث

لالع حايرب ةيوناث

وشاعم يفرش ديهشلا ةيوناث

رامع ينامحر ةيوناث

دياق دمحأ قيرفلا يفوتملا دهاجملا ةيوناث
حلاص

اضر كلام يفوتملا دهاجملا ةيوناث

ميلس شواش هـللا دبع ةيوناث

يدوج نيمطوب ةيوناث

دايع صاعق ةيوناث

ميركلا دبع دباعلا ةيوناث

يـــــموــــمع نــــــــكسم٠٠2٣ يــــــــح ةـــــــيوــــناث
ساحنلا نيع - يراجيإ

روشاع رمحل ةيوناث

يبن نب كلام ةيوناث

ةسسؤملا ةيمست

9346

9347

9348

9349

9350

9351

٩٣٥2

٩٣٥٣

٩٣٥٤

٩٣٥٥

٩٣٥٦

٩٣٥٧

٩٣٥8

٩٣٥٩

٩٣٦٠

٩٣٦١

٩٣٦2

٩٣٦٣

٩٣٦٤

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

19

20

21

22

23

24

25

زمر
ةيالولا

01 19

28 19

51 19

01 20

15 21

30 21

01 22

10 22

13 22

09 23

09 24

10 24

01 25

06 25

06 25

06 25

06 25

06 25

0٩ 25
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)عبات(لوألاقحلملا

ةيرمعلا

ةيزيزعلا

يمومع نكسم2٣٣2 يح
ةدرج نيع - يراجيإ

رتنع دالوأ

ردنمالص يح

ةليسملا

فيرخلب جرب

رونلا يح

ةنابز يح

يمومع نكسم٠٠٧ يح
يراجيإ

سيردإ رمع جرب

فورخأ ةيرق

بنصلا رئب قيرط

ناطلسلانيع قيرط

نازيملاقيرط

نكسم٠٠2١ يح
ةقوزرم نب

يساق يديس ةيرق

ةجلثوب

ةمكحلا يح

لسعلا مأ

قرش لامشنكسم٠٧٩ يح

رويطلا مأ

يضارألا لغش ططخم
٩ مقر

تفصات

ناونعلا

ةيرمعلا

ةيزيزعلا

رامسلا عارذ

رتنع دالوأ

مناغتسم

ةليسملا

دمـحمأيديس

تاليلتيداو

نيغرسم

نيغرسم

رمع جرب
سيردإ

جيريرعوب جرب

جيريرعوب جرب

جيريرعوب جرب

يداولا سأر

واودوب

يديهم نبا

ةجلثوب

فودنت

لسعلا مأ

ةعماج

رويطلا مأ

سارهأ قوس

سارأ ةريمع

ةيدلبلا

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

نارهو

يزيليإ

جرب
جيريرعوب

سادرموب

فراطلا

فودنت

يداولا

قوس
سارهأ

ةليم

ةيالولا

رداقلا دبع ريمألا ةيوناث

دومح شاطق ةيوناث

نشاب نيعامس ديهشلا ةيوناث

ىفطصم ةشواوز ةيوناث

٤٥٩١ ربمفون١ ةيوناث

نايح نب رباج ةيوناث

فيرخلب جرب ةيوناث

ديعس ريبك يناد ةيوناث

ميركلا دبع يوانسح دهاجملا ةيوناث

دمحأ ديع دهاجملا ةيوناث

فايضوب دـمحم ةيوناث

ديعس دمحأ نب دهاجملا ةيوناث

ديعسلا ةرورعزوب ديهشلا ةيوناث

دمـحم بودجم دهاجملا ةيوناث

نسحأ ةعارزوب دهاجملا ةيوناث

دــــمحم روـــقز يفوــــتملا دــــهاجملا ةـــــيوناث
يبرعلا نب

يلع نب قيدصلا ركب وبأ يسابع ةيوناث

دومحم تنب ةيقر عانم ةديهشلا ةيوناث

رداقلا دبع يركز ديهشلا ةيوناث

دوادوب يراون ديهشلا ةيوناث

قرش لامش نكسم٠٧٩ يح ةيوناث

رويطلا مأ ةيوناث

عوجب نب ديعسلا ةواعم ديهشلا ةيوناث

ةــــبرخلاو توارـــــياـــــت ةـــــكرـــــعـــــم ةـــــيوـــــناـــــث
٠٦٩١ يرفيف١١ يليلواتو

ةسسؤملا ةيمست

٩٣٦٥

٩٣٦٦

٩٣٦٧

٩٣٦8

٩٣٦٩

٩٣٧٠

٩٣٧١

٩٣٧2

٩٣٧٣

٩٣٧٤

٩٣٧٥

٩٣٧٦

٩٣٧٧

٩٣٧8

٩٣٧٩

٩٣8٠

٩٣8١

٩٣82

٩٣8٣

٩٣8٤

٩٣8٥

٩٣8٦

٩٣8٧

9388

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

26

27

28

31

33

34

35

36

37

39

41

43

زمر
ةيالولا

07 26

36 26

54 26

58 26

01 27

01 28

38 28

11 31

23 31

23 31

04 33

01 34

01 34

01 34

02 34

02 35

03 36

08 36

01 37

02 37

28 39

29 39

01 41

22 43
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)عبات( لوألاقحلملا

يمومع نكسم٠٩٩١ يح
يراجيإ

ةعلضلا يح

نامثع ديقعلا يح

لحيكلا نيع

ةرارقلا قيرط

ناونعلا

ةيرشم

ءارفصلا نيع

تنشومت نيع

لحيكلا نيع

نايرب

ةيدلبلا

ةماعنلا

نيع
تنشومت

ةيادرغ

ةيالولا

ةيدج يباعق ةديهشلا ةيوناث

سيداب نب ديمحلا دبع ةيوناث

ةديدجلا لدع نكسم٠٠٠١ يح ةيوناث

شوريمع ديقعلا ةيوناث

نيطلا ةراق رماع خيشلا يح ةيوناث

ةسسؤملا ةيمست

9389

9390

9391

9392

9393

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

45

46

47

زمر
ةيالولا

02 45

03 45

01 46

03 46

04 47

يناثلاقحلملا

0٢0٢/١٢0٢ ةيساردلا ةنسلل ةاغلملا تايوناثلا ةمئاق

ةجوبزلا

سونس ينب

يهيوبلا

ولاموأ ةلوليأ

تسرفيت

نوتيزلا يح

ةنوتيزلا

لالجوب ةدع يح

ةنرامعلا يح

موحرم

- يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا
٩١ مقر ةيراوجلا ةدحولا

- نكسم٠٠2٣ يح
ساحنلا نيع

ناونعلا

ةجوبزلا

سونس ينب

يهيوبلا

ولاموأ ةلوليأ

نوفزأ

ةديعس

ةنوتيزلا

سابعلب يديس

سابعلب يديس

موحرم

بورخلا

بورخلا

ةيدلبلا

فلشلا

ناسملت

وزو يزيت

ةديعس

ةدكيكس

يديس
سابعلب

ةنيطنسق

ةيالولا

يس وعدملا دمحأ شيارط ديهشلا ةيوناث
)ةطسوتم ىلإ لوحت( نموملا دبع

ىلإ لوحت( ةميدقلا دـمحم يلاحن ةيوناث
)ةطسوتم

روـــنـــم رـــعزـــل راوـــطألا ةددـــعـــتـــم ةـــيوـــناــــث
)ةطسوتم ىلإ لوحت(

ةــمــيدــقــلا ىـــنـــهـــم ةـــجوـــخ رـــمـــعأ ةـــيوـــناـــث
)تمده(

ةــمــيدــقــلا دــيــعسلا دـمــحــم يرــغأ ةـــيوـــناـــث
)مدهت(

تمدــه( ةــمــيدــقــلا دـمــحــم وــحرــب ةــيوــناـــث
)ايئزج

ىلإ لوحت( دــــيـــــعس شوـــــبـــــخـــــم ةـــــيوـــــناـــــث
)ةطسوتم

)ةطسوتم ىلإ لوحت( يلع يبقع ةيوناث

)ةطسوتم ىلإ لوحت( ةمطاف عارذ ةيوناث

ىلإ لوحت( ةميدقلا لالع حايرب ةيوناث
)ةطسوتم

ىلإ لوحت( مساـــقـــلـــب يوـــيـــطـــعـــل ةـــيوـــناــــث
)ةطسوتم

ىلإ لوحت( يدوــــــج نيمــــــطوــــــب ةـــــــيوـــــــناـــــــث
)ةطسوتم

ةسسؤملا ةيمست

9316

8111

8221

4036

3323

3663

1585

3354

1659

5607

8052

9359

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

02

13

15

20

21

22

25

زمر
ةيالولا

22 02

17 13

43 13

19 15

37 15

01 20

15 21

01 22

01 22

10 22

06 25

06 25



٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٢
17م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم0٢٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢0٢ ةنس ربمسيد٦٢قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع
.راردأب ةيوارحصلا ةحالفلل ايلع ةسردم ءاشنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلـع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ8١ يف خرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةـنس لــيربأ٤ قــفاوملا٩١٤١ ماــع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ماع لّوألا عيبر8١ يف خرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــــناقلا نـــــمضتملاو٥١٠2 ةــــنس رــــبمسيد٠٣ قــــفاوملا٧٣٤١
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
داوملا اميسال ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

،هنم٤2و١2و٠2و٩١و٣

: يتأي ام مسري

موـــــسرملا نــــم٣ ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
٧٣٤١ ماــــع ناــــــضمر٩ يف خرؤــــملا٦٧١-٦١ مـــــــقر يذــــيفنتلا
ةسردم أشنت ، هالعأ روكذملا و٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا

ىعدتو ،''ةيوارحصلا ةحالفلل ايلعلا ةسردملا'' ىمست ايلع
 .''ةسردملا'' صنلا بلص يف

يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةسردملا عضخت:٢ ةّداملا
٤١ قــــــفاوملا٧٣٤١ ماــــــع ناـــــضمر٩ يف خرؤـــــملا٦٧١-٦١ مـــــقر
يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي
.موسرملا اذه ماكحأل اذكو ،ايلعلا ةسردملل

.راردأب ةسردملا رقم ددحي :٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
فـّلـكملا رـيزوـلا رـيرــقــت ىلع ءاــنــب ذــخــتــي يذــيــفــنــت موسرــم
.يلاعلا ميلعتلاب

ةيوارحصلا ةحالفلل ايلعلا ةسردملا عضوت:٤ ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت

٩١ داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز :٥ ةّداملا
٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١  مـــقر يذــــيفنتلا موـــــسرملا نـــم١2و٠2و
روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىلوتت ،هالعأ
تاـــصصخت فــــلتخم يف يــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا
تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو تاـعاـنصلاو يناوـيحلاو يتاـبــنــلا جاــتــنإلا
.ةيعارزلا ةيئاذغلا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :٦ ةّداملا
ماع ناضمر٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موـسرملا

)عبات( يناثلاقحلملا

ةيزيزعلا

ردنمالص يح

ةليسملا

سيردإ رمع جرب

لحيكلا نيع

ناونعلا

ةيزيزعلا

مناغتسم

ةليسملا

رمع جرب
سيردإ

لحيكلا نيع

ةيدلبلا

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

يزيليإ

نيع
تنشومت

ةيالولا

ىلإ لّوحت( ةميدقلا دومح شاطق ةيوناث
)ةطسوتم

)تمده(٤٥٩١ ربمفون١ ةيوناث

ىلإ لوحت( ةميدقلا نايح نب رباج ةيوناث
عاـطـق يفـظوـم نــيوــكــتــل ينــطو دــهــعــم
)ةينطولا ةيبرتلا

لوحت( ةميدقلا فايضوب دـمحم ةيوناث
)ةطسوتم ىلإ

لغتست( ةميدقلا شوريمع ديقعلا ةيوناث
)ةيبرتلا ةيريدمل ةقحلمك

ةسسؤملا ةيمست

1957

1997

2046

3304

5134

مقر
فيرعتلا

ينطولا

زمر
ةيدلبلا

26

27

28

33

46

زمر
ةيالولا

36 26

01 27

01 28

04 33

03 46



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧٩٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢ 18

ماع لّوألا عيبر8١ يف خرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــــــناقلا نــــــمضتملاو٥١٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد٠٣ قـــــفاوملا٧٣٤١
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
داوملا اميسال ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

،هنم٤2و١2و٠2و٩١و٣

: يتأي ام مسري

موــــسرملا نــــم٣ ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت:ىلوألا ةّداملا
٧٣٤١ ماـــــع ناـــــضمر٩ يف خرؤــــملا٦٧١-٦١ مــــقر يذــــيفنتلا
ةسردم أشنت ، هالعأ روكذملا و٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا

ىعدتو ،''ةيوارحصلا ةحالفلل ايلعلا ةسردملا'' ىمست ايلع
 .''ةسردملا'' صنلا بلص يف

يذـــيفنتلا موـــسرملا ماـــكحأل ةـــسردملا عـــضخت:٢ ةّداملا
٤١ قــــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع ناــــضمر٩ يف خرؤــــملا٦٧١-٦١ مـــــقر
يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي
.موسرملا اذه ماكحأل اذكو ،ايلعلا ةسردملل

.يداولاب ةسردملا رقم ددحي :٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
فــــلكملا رــــيزولا رــــيرقت ىلــــع ءاـــنب ذــــختي يذــــيفنت موــــسرم
.يلاعلا ميلعتلاب

ةــــيوارحصلا ةــــحالفلل اــــيلعلا ةـــــسردملا عـــــضوت :٤ ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت

٩١ داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز:٥ ةّداملا
٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موـسرملا نم١2و٠2و
روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىلوتت ،هالعأ
تاصصخـت فـلـتـخـم يف يجوـلوـنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا

.ةيعارزلا ضارمألا ملعو يحالفلا يرلا ةئيهت

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز:٦ ةّداملا
ماع ناضمر٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موـسرملا

نّوكتي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١
،ةـــــــلمعتسملا ةــــيسيئرلا تاـــــعاطقلا ناوــــنعب ةرادإلا ســـــلجم
: يتأي امك

نوكتي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١
،ةـــــــلمعتسملا ةــــيسيئرلا تاــــــعاطقلا ناوــــنعب ةرادإلا ســـــلجم
: يتأي امك

تاــــقاطلاو يوــــقاطلا لاــــقتنالاب فّلـــكملا رــــيزولا لــــثمم–
،ةددجتملا

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم–

،ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا لثمم–

،لقنلاب فّلكملا ريزولا لثمم–

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا لثمم–

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم–

فـــــــّلكملا ،لّوألا رــــــيزولا ىدـــــل بدـــــتنملا رــــيزولا لـــــثمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

فــــــــّلكملا ،لّوألا رـــــيزولا ىدـــــل بدــــتنملا رـــــيزولا لـــــثمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

وأ /و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نالثمم–
.ةصاخلا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٧ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

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

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم١٢٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢0٢ ةنس ربــمسيد٦٢قـــفاوـملا٣٤٤١ ماــع
.يداولاب ةيوارحصلا ةحالفلل ايلع ةسردم ءاشنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ8١ يف خرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــناقلا نـمضتملاو٩٩٩١ ةـنس لــيربأ٤ قــفاوملا٩١٤١ ماــع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا
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تاـــقاطلاو يوـــقاطلا لاـــقتنالاب فــــلكملا رــــيزولا لــــثمم–
،ةددجتملا

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم–

،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فــــــــلكملا ،لوألا رـــــيزولا ىدـــــل بدــــتـــنملا رـــــيزولا لثـــــمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

فــــــلكملا ،لوألا رـــــيزولا ىدــــل بدــــتنملا رــــيزولا لثــــمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

وأ /و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نالثمم–
.ةصاخلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني :٧ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

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

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٢٢٥-١٢ مقر يذيفنت  موسرم
لّدـــــعي،١٢0٢ ةـنس رــــبمسيد٦٢قـــفاوـملا٣٤٤١ ماـــع
يفخرؤملا٣٩٢-٨0 مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو
ةــــنس رــــبمتبس0٢ قـــــفاوملا٩٢٤١ ماــــع ناــــضمر0٢
يــــجذومنلا يـــساسألا نوــــناقلا ددــــحي يذــــلا٨00٢

.ينهملا ميلعتلا دهاعمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مّرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،لّدعملا ،ةيمومعلا

مرــحم٥١ يف خرؤـــملا٤٠-8٠ مقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نـــــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــنس رـــــــياــــني٣2 قــــــــفاوــــملا٩2٤١ ماـــــــع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا نوـــــــناقلا

ماع رفص٦١ يف خرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــناقلا نـــمضتملاو8٠٠2 ةـــنس رــــياربف٣2 قـــــفاوملا٩2٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس وـــــينوي٠٣ قــــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو١2٠2 ةــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٣٩2-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا٩2٤١ ماع ناضمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

يف خرؤملا2١2-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا8٣٤١ ماع لاوش٦2
،ينهملا ميلعتلا راوطأل ةجوتملا تاداهشلا ثادحإ تايفيك

: يتأي ام مسري

8و٦و٤ داوملا ممتيو موسرملا اذــــه لّدـــــعي: ىلوألا ةّداملا
٣٩2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩١و8١و٦١و٠١و٩و
ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا٩2٤١ ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا

دــــــهاعمل يـــــجذومنلا يـــساسألا نوـــــناقلا ددــــحي يذـــــلا8٠٠2
.ينهملا ميلعتلا

 :ةيتآلا ماهملا صوصخلا ىلع دهعملا ىلوتي:٤ ةداملا“

طمنلا يف ينهمويجولونكتو يميداكأ ميلعت نامض –
يلخادـــــــلا فصنـــــــلاو يلخادـــــــلا ماــــــــظــــــــنــــــــلا نــــــــمض ،يروضحلا

ميلعتلا ةداهشو ينهملا ميلعتلا ةداهشب جّوتي ،يجراخلاو
،ايلعلا ينهملا

يف نيوكتلا تارتف زاجنإل ذيمالتلا ةعباتمو بيصنت –
،ةيداصتقالا تاسسؤملا عم ةكارشلاب ينهملا طسولا

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

ذيمالتلا ةدئافل هيجوتلاو سيسحتلاومالعإلا ميظنت –
،ينطولا ىوتسملا ىلع

تائيهلا عم )ىتح رييغت نودب(..................................... –
،ةينعملا تاسسؤملاو

مـــــــيلعتلل ةــــــيجوغاديبلا ةـــــطيرخلا دادــــــعإ يف ةـــــكراشملا –
،ينهملا ميلعتلا عورف ةفوفصم نييحتوينهملا

ةـــــيخيراتلاوةــــيضايرلاوةــــيفاقثلا تاــــطاشنلا رـــــيوطت –
،ذيمالتلا ةدئافل

يفاقثلاو ينهملا عباطلا تاذ تارهاظتلا يف ةكراشملا –
.“ يخيراتلاويضايرلاو
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بـجومب ،دــــهعملا هـــيجوت ســــلجم ءاـضعأ نّيــــعي :٩ ةداملا“
بسح نيينهملا ميلعتلاونيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق
ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدهعل ،دهعم لك صصخت ناديم
.اهيلإ نومتني يتلا ةطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل

نييرادإلا نيمدختسملاوةذتاسألا نم لــــك وـــلثمم بـــختني
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدهعل ذيمالتلاو

،سلـــجملا ءاضعأ دــــحأ ةـــــــــيوضع عاــــــــــطــــــــــقــــــــــنا ةــــــــــلاــح يفو
ىلإ ديدجلا وضعلا هفلخيو اهسفن لاكــشألا بسح فلـــختسي
.”ةدهعلا ءاضقنا ةياغ

،صوـصخلا ىلـــــع هــــــيجوتلا ســـــــلجم لوادــــــتي:٠١ ةداملا“
 :يتأي اميف

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

،دهعملل يونسلا طاشنلا ةليصحو جمانربلا –

،اياصولاوتابهلا ) ىتح رييغت نودب(...................... –

،تاقفصلا عيراشمو تايقافتالاو دوقعلاو تاقافتالا –

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

،نيريدم باوـن ،هــماهم ءادأ يف رــــيدملا دــــعاسي:٦١ ةداملا“
ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نونّيعي
.”اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو ،نيينهملا

،هتاحارتقاو هءارآ يجوغاديبلا سلجملا يدبي :8١ ةداملا“
 :يتأي اميف اصوصخ

نع ةجتان ةديدج تاصصخت جاردإو ميلعتلا ميظنت –
،يجولونكتلا روطتلاو يداصتقالا عاطقلا تاجايتحا

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

،دهعملا يف ميلعتلا قرطوجمارب تايوتحم ءارثإ –

هاجت سيسحتلاومالعإلا تايلمع ريوطت يف ةمهاسملا –
،مههيجوت ليهست ةيغب ذيمالتلا

راطإ يف ،ةيداصتقالا تاسسؤملا يف ذيمالتلا بيصنت –
.ينهملا طسولا يف نيوكتلا تارتف

 : ىلع ةمئاد ةفصب يجوغاديبلا سلجملا لمعي

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

هسأري يذـــــلا يــــجوغاديبلا ســــــلجملا لــــــكشتي:٩١ ةداملا“
نــم ،دــهعملا يف هــئارظن فرــط نــم بــختني لــهؤم ذاــتسأ
 :  مهركذ يتآلا ءاضعألا

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

،دهعملاب تاصبرتلاوتاساردلاب فلكملا ريدملا بئان –

طشني يذلا ةقطنملل يداصتقالا عاطقلا نع )2( نالثمم –
،دهعملا صصخت لاجم يف

دوزيوهيجوت سلجم هريديو ريدم دهعملا ّريسي:٦ ةداملا“
.”يجوغاديب سلجمب

نيوكتلاب فلكملا ريزولا هيجوتلا سلجم سأري :8 ةداملا“
 : مهركذ يتآلا ءاضعألا نم نّوكتيو،هلثمم وأ نيينهملا ميلعتلاو

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ليغشتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،مجانملاوةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

تاجتنملاو يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةيديصلا

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

تاقاطلاويوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةددجتملا

ةيكلسلا تالصاوملاوديربلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةيكلساللاو

،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،نيدهاجملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةئشانلا

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا  نع لثمم –

لاجم يف طشني يذلا يداصتقالا عاطقلا نع )2( نالثمم –
،دهعملا صصخت

،ةذتاسألا نع بختنم لثمم –

،ةرادإلا يمدختسم نع بختنم لثمم –

.ذيمالتلا نع بختنم لثمم –

تاــــعامتجا يف بــــساحـملا نوـــــعلاو دهـــــعملا رـــــيدم رــــضحي
.يراشتسا توصب هيجوتلا سلجم

.”.........................)رييغت نودب يقابلا (...........................
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فلكم نيينهملا ميلعتلاونيوكتلا يف صصختم ذاتسأ –
،دهعملا صصخت لاجم يف ةيجوغاديبلا ةسدنهلاب

لثممو ةسّردملا تاصصختلا عورف ءاسؤر ةذتاسألا –
،ماعلا ميلعتلا داوم ةذتاسأ نع

،دهعملاب نيينهملا جامدإلاو مييقتلاو هيجوتلا راشتسم –

ةعطاقم يف طشني نيينهملا ميلعتلاونيوكتلل شتفم –
نيوكتلا ةرازول ماعلا شتفملا هنّيعي ،دهعملا دوجو ناكم
،نيينهملا ميلعتلاو

نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا نع )١( لثمم –
،ةيالولاب ينهملا

عاطقل عباتلا ينهملاويسردملا هيجوتلا زكرم ريدم –
،ةينعملا ةيالولاب ،ةينطولا ةيبرتلا

،هلثمم وأ ةدمتعملا ذيمالتلا ءايلوأ ةيعمج سيئر –

.هئارظن فرط نم بختني ،ذيمالتلا نع )١( لثمم –

ارظن صخش يأب نيعتسي نأ يجوغاديبلا سلجملا نكمي
لودج يف ةلجسملا لئاسملا يف هتدعاسم لجأ نم هتاءافكل
.هلامعأ

)٣( ثالـــث ةدـــمل يـــجوغاديبلا ســــلجملا يف ةــــيوضعلا ددــــحت
.ديدجتلل ةلباق تاونس

،يجوــغادــيــبـــلا سلـــجملا ءاضعأل ةـــيـــمسالا ةـــمـــئاـــقـــلا ددحت
مــيــلــعـــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلاـــب فـــلـــكملا رـــيدملا نـــم ررـــقـــم بجومب

.”ةينعملا ةيالولاب نيينهملا

موسرملا نم يناثلا لصفلا نم ثلاثلا عرفلا ممتي :٢ ةّداملا
قفاوملا٩2٤١ ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا٣٩2-8٠ مقر يذيفنتلا

،ررـــــكم٩١ ةداــــــــمب ،هالـــــــعأ روـــــكذـــملاو8٠٠2 ةــــنس رــــبمتبس٠2
 :يتأي امك ررحتو

نيــترم يـــــجوغاديبلا ســـــلجملا عــــمتجي:رركم٩١ ةداملا“
تارود يف عمتجي نأ هنكميو،ةيداع ةرود يف ،ةنسلا يف )2(
.ريدملا نم بلطب،ةرورضلا دنع ةيداع ريغ

فرــط نــم لاــمــعألا لودــجــب ةــقــفرــم تاءاـــعدـــتسالا هـــجوـــت
،مايأ )8( ةينامث لبق سلجملا ءاضعأ ىلإ سلجملا سيئر
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع

اهيضمي رضاحم يف يجوغاديبلا سلجملا تالوادم نّودت
.سلجملا سيئر

.“اهيلع ةقفاوملل دهعملا ريدمل رضاحـملا هذه غّلبت

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ىلوألا ىدامج١٢يف خّرؤم٣٢٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نــــــــــمـضــتــي،١٢0٢ ةـــــنس رــــــبمسيد٦٢قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماع
ةــماعنلاو راردأ تاــيالو يف ةـــيوهج حراـــسم ءاــــشنإ

.طاوغألاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧2 يف خرؤملا8١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧٠٠2 ةنس رياني٦١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةجحلا يذ
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،ةيوهجلا حراسملل يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

موـــــسرمـلا نـــــم٥ ةداــــملا ماـــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٧2٤١ ماــــــع ةـــــجحلا يذ٧2 يف خرؤـــــملا8١-٧٠ مـــــقر يذـــــيفنتلا
يساسألا نوناقلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس رياني٦١ قفاوملا
راردأ تايالو يف ةيوهج حراسم أشنت ،ةيوهجلا حراسملل
.طاوغألاو ةماعنلاو

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــسرـــملا اذـــــه رــــشنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

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

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٤٢٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
مــّمتي،١٢0٢ ةـــــنس رــــــبمسيد٦٢قـــــفاوـــــملا٣٤٤١ ماــــــــع
٢٢ يفخرؤــــملا٥٣٣-١١ مــقر يذـــيفنتلا موــسرـــــملا

١١0٢ ةنس ربمتبس0٢ قـــفاوملا٢٣٤١ ماع لاّوش
ةـــــيحالف ٍضارأ عــــطق فـــينصت ءاــــغلإ نــــمضتملاو
ىلــــع ةـــيمومع قـــفارمو تاـــنكس زاـــجنإل ةـــصصخم
.رئازجلا ةيالو ىوتسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ
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ىلوألا ىدامج١٢يفخّرؤم٥٢٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
مـمـتـي ،١٢0٢ ةـــــنس رــــــبمسيد٦٢قـــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع
0٣يفخرؤـــــملا0٩١-٩١ مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرــملا

يذـــلا٩١0٢ ةنس ويلوي٣ قــفاوملا0٤٤١ ماــــع لاّوـــــش
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةـــلاكولا ماـهم ددـــحي
.اهريسو اهميظنتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ةدعقلا يذ٥١ يف خرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا

ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،هنم2٣و١٣ ناتداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو١2٠2 ةــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠٣ يف خرؤملا٠٩١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ماهم ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش

لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
،مّمتملاو

٦ يف خرؤملا٤2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس رـــــبمفون22 قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع يــــناثلا عــــيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو

٦ يف خرؤملا٥2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر
،ةينالديصلا داوملا  ليجست تايفيكب

: يتأي ام مسري

ماـــــــكحأ مـــيمتت ىلإ موـــسرملا اذــــه فدــــهي:ىلوألا ةّداملا
٠٣ يف خرؤملا٠٩١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا

ماهم ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش
.اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزوو

١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج لّوأ يف خّرؤملا٥2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،هنم٦٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

نابعش لّوأ يف خّرؤملا٦١-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،يحالفلا

٩١ يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٣٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١١٠2 ةـــــــنس رـــــبمتبس٠2 قـــــــــفاوــــــــــملا2٣٤١ ماـــــــــع لاّوــــش22
ةصصخم ةـــيحالف ٍضارأ عــــطق فـــينصت ءاـــغلإ نــــمضتملاو
ةـــيالو ىوـــتسم ىلع ةـــيـــموـــمــــع قــــفارــــمو تاــــنــــكس زاــــجــــنإل
،رئازجلا

: يتأي ام مسري

موــــسرملا نـــم ىلوألا ةداـــملا ماـــكحأ مّمـــتت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش22 يف خّرؤملا٥٣٣-١١ مقر يذيفنتلا

عـــــطق فـــينصت ءاــــغلإ نـــمضتملاو١١٠2 ةــــنس رــــبمتبس٠2
ةيمومع قفارمو تانكس زاجنإل ةصصخم ةيحالف ٍضارأ

: يتأي امك رّرحت ةريخأ ةرقفب ،رئازجلا ةيالو ىوتسم ىلع

.......................)رييغت نودب(.....................: ىلوألا ةّداملا''

هتحاسم غلبت يذلا ىسرملا ةيدلبب نئاكلا عقوملا هّجوي
.''رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإل ،تاراتكه )٥( ةسمخ

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ
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)ىتح رييغت نودب( ................... ةلاكولا ىلوتت :٥ ةّداملا”
،اهب ةقلعتملا تايطعملا دعاوق ءاشنإو ................... ةردابم –
ةــــينطولا ةــــلاكولا تادارــــيإ صيـــصخت وأ/و عـمجب مايقلا –

عــــيرشتلاو مـــيظنتلا بـــجومب ةـــسسؤملا ةـــينالديصلا داوـــملل
،امهب لومعملا

تاــــسسؤملل ةدوـــجلا ةــــبقارم رــــبخم ىلــــع ةــــقداصملا –
تاـمزـلــتسملا وأ/و ةــيــنالدــيصلا داوملا جاـــتـــنإل ةـــيـــنالدــــيصلا
.ةدمتعملا ،يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا

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

ةّيــــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

3441 ماـــــــع ىلوألا ىداـــــمج8 يفخّرؤـــــم يذــــــــيفنت موـــسرم
ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،1202 ةـنس رــــــبمسيد31 قــــفاوملا

.رئازجلا ةيالوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا3441
صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،فيركو اضر دمــحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا ةيالوب
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3441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج8 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمسيد31 قــــفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
،نييــــــنـهملا مـــيـلـعـتــلاو نـــيوـــــكــتــلا ةرازوــــب ،اــــمـهاــمسا يــــتآلا

: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل

،لئاسولاو ةيلاملل اريدم هتفصب ،يداوج قازرم –

طيـــــــــــطختلل رـــــيدم بـــــئان هـــــــتفصب ،يرـــــمعم دـــــــــيــشر –
.تايئاصحإلاو
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3441 ماــــــــع ىلوألا ىداـــــمج8 يفخّرؤـــــم يذــــــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.طاوغألا ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم هتفصب ،اب نب لولج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا ةيالو

ماع ىلوألا ىدامج8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ

.تايالولا ضعب يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
طاشنـلــل نــيرــيدــم اــــمـــــهـــــتـــــفصب ،اــــمـــــهاـــــمسا يتآلا دـــــّيسلاو
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا

،مناغتسم ةيالو يف ،روقاشوب ةجيدخ –

يف هجامدإ ةداعإل ،مازق نإ ةيالو يف ،ةمامعوب حلاص –
.ةيلصألا هتبتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
يعاــمــتــجالا طاشنــلــل ارــيدــم هـــــــتـــــــفصب ،يلاــعـــلا دـــبـــع ىسيـــع
هـــتـــبـــتر يف هـــجاــــمدإ ةداــــعإل ،ةـــلـــيسملا ةـــيالو يف نـــماضتـــلاو
.ةيلصألا
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3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءاـــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا

.فراطلا ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبمسيد31 قـــــفاوملا3441
،فراطلا ةيالو يف نكسلل اريدم هــتفصب ،نيـــسح نب دـــمـحم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ةّيدرف ميسارم



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧٩٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢ 24

3441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج8 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ءاــــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمسيد31 قـــــفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس رـــبمسيد31 قــــفاوملا3441

يف ناــكسلاو ةــحصلــل ارــيدــم هـــتــــفصب ،مـيـهارـب نــب نيعاــمس
.ىلفدلا نيع ةيالو
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3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملا ريدم
.نيينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

لوـــــلجدّيــــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رــــبمسيد31 قـــــفاوملا3441
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اريدم ،اب نب
.نيينهملا
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3441 ماــع ىلوألا ىداــمج8 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــنس رـــبمسيد31 قــــفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يـلـعدـّيـسـلا نـّيـعـي ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد31 قـفاوـمـلا3441
تاــيــئاصحإلاو طــيــطــخـــتـــلـــل رـــيدـــم بئاـــن ،كلاملا دـــبـــع تـيآ
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب
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3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا

يجاب جرــب ةـــيالو يف ةـــيمومعلا تازــــيهجتلا رــــيدم
.راتخم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
ةــــــــيالو يف ةــــــيمومعلا تازــــيهجتلل ارـــــيدم ،فــــيركو اــــضر
.راتخم يجاب جرب
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3441 ماــع ىلوألا ىداـــمج8 يفخّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
نييــعتلا نـمضتي ،1202 ةــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

تادّيـــــــسلا نّيـــــعت ،1202 ةـــــنس رــــبمسيد31 قـــــفاوــــملا3441
: ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

3441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج8 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ءاــــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا

.اقباس - لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
- لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس
،ةشتفم اهتفصب ،بويأ ةديعس –
،اشتفم هتفصب ،وڤاس ميركلا دبع –
،صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب اـفـّلـكـم هـتـفصب ،ةـيزـب ظـيــفــح –

،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم
رـيوـطـتـل ةرـيدـم اـهــتــفصب ،يدوــعسم يبرــعــلا ةــيــنسح –

،ةرايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملا
تآـــشنملا ةــنايصل ةرـــيدم اــــهتفصب ،خـــيش نب ةــــيماس –

،قرطلل ةيساسألا
،ةيمنتلاو طيطختلل ةريدم اهتفصب ،باوبلب ةديعس –
مالعإلاو مالعإلا تاموظنمل اريدم هتفصب ،بابش دوليم –

،يلآلا
نوؤـــــشلاو مــيظنتلل ارــــيدم هــــتفصب ،يلــــسوم قـــــيفوت –

،تاعزانملاو ةينوناقلا
،تاعزانملل ريدم بئان هتفصب ،بيلحلوب نامحرلا دبع –
،نيمدختسملل ريدم ةبئان اهتفصب ،يتفم ةميطاف –
تآشنملا ةنايصل ريدم بئان هتفصب ،احج تاحرف –

.ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا
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3441 ماـــــع ىلوألا ىداـــمج8 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمسيد31 قــــفاوملا

.ةنيطنسق ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب ،حباروأ ديشر
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل،ةنيطنسق

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

3441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج8 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمسيد31 قــــفاوملا

.ةفلجلا ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس رـــبمسيد31 قـــفاوملا3441
ةــيالو يف ةــيــئاملا دراوــمــلــل ارـــيدـــم هــــتـــــفصب ،جيـجـح مالـعوـب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةفلجلا



٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٢
25م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢

،ةشتفم ،بويأ ةديعس  –

،اشتفم ،وڤاس ميركلا دبع  –

،تاساردلل ةريدم ،ةداو يدوج نب ةزيو  –

،تاساردلل اريدم ،بيلحلوب نامحرلا دبع  –

لوؤسم ،صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب اـفـّلـكـم ،ةـيزـب ظـيــفــح –
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

ةيساسألا تآشنملل ةريدم ،يدوعسم يبرعلا ةينسح –
،ةرايسلا قرطلاو قرطلل

،اهتنايصو قرطلا رييستل ةريدم ،خيش نب ةيماس –

تاساردلا لئاسوو طيطختلل ةريدم ،باوبلب ةديعس –
،زاجنإلاو

،ةنمقرلاو تامولعملا ةمظنأل اريدم ،بابش دوليم –

ةـــينوناقلا نوؤــشلاو مــيظنتلل ارـــيدم ،يلـــسوم قــــيفوت –
،فيشرألاو

،ةماعلا ةرادإلل اريدم ،يميمح ىفطصم –

،نيمدختسملل ريدم ةبئان ،يتفم ةميطاف –

ةيساسألا تآشنملا ةنايصل ريدم بئان ،احج تاحرف –
.يرحبلا يمومعلا كلملا ةيامحو ةيرحبلا
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3441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج8 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا

.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد31 قفاوملا3441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ،امهامسا

،ةفلجلا ةيالو يف ،شودامح دمـحم –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،جيجح مالعوب –

لوألا ريزولا حلاصم

قــفاوــمــلا3441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج51 يـفخّرؤـــم رارــق
ءاــضــعأ نييـــعـت نــمـضـتـي،1202 ةــنـس رــبــمــســيد02
ةـــــــــعاـــــــنــصــلــل يــــــنــطوـــــــــلا زـــــــــــــكرـــمــــلا ةرادإ ســــــــــلــجـم
.ةيفارغوتاـــمـنـيـسـلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمــج51 يـف خّرؤــم رارــق بــجوــمـب
ةــــــيـتآلا ءاـــــضــعألا نّيـــعي ،1202 ةــــنـس رـــــبـمـسـيد02 قــــــفاوــملا
موـــسرملا نــم31و21 نيتداـــملا ماــــكحأل اــقـــيبطت ،مـــهؤامسأ
3441ماــــعلوألا عـــيبر71 يف خّرؤـــملا214–12 مـــقر يـــسائرلا
زكرملا ءاشنإ نمضتملاو1202ةنسربوتكأ42 قفاوملا
اذه ةرادإ سلجم يف ،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلل ينطولا
: ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،زكرملا

،اسيئر ،لوألا ريزولا لثمم ،قيتع فسوي–

،ةيروهمجلا ةسائر ةلثمم ،ةبماشوب ةيدان–

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ةنيوروب رداقلا دبع–

نوؤــــــشلاب فّلـــكملا رــــيزولا ةــــلثمم ،يلاد لاــــيرف اــــيليل–
،ةيجراخلا

تاعامجلاو ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يلايخ دلاخ–
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةصقلب ايسآ–

،لاصتالاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،سابع فوؤرلا دبع–

،ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يسورعل موسيم–

فّلـــــــــكملا رــــــــيزوـــــــلا لـــــــثمم ،راــــــــصواـــت مـــــيــــكحلا دــــــــبع–
،ةــــعانصلاب

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يلق يماس–

فــّلــــــــكملا رــــــيزوــلا لــــــثــمم ،ناـــــيزوــب فـــيرــشــلا دـــــمحـم–
،ةرغصملا تاـسـسؤــملاب

كوـنـبـــــــــــــــــلا ةــيـعـمـج سـيـئر لــثــمم ،ناــشورـبـيإ مالــعوــب–
،ةيلاملا تاسسؤــملاو

ناوــــــنعب ،ةـــــلكوب رــــهاطلاو شاــــمعد نــــــب رداــــــقـلا دـــــبــع–
يف امهتربخ وأ امهتفرعم مكحب نيتراتخملا نيــــتيصخشلا

 ،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلا لاجم

.زكرملا يمدختسم نع )2( نالثمم–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧٩٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢ 26

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

٣٤٤١ ماــــع لوألا عيبر٤٢ يفخّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارـــق
صئاـــــــصخلا ددـــــحي ،١٢0٢ ةـــــنس رـــبوتكأ١٣قـــــــفاوملا
ةداـــــم نـــم ةــــعــّنصملا مزاوــــلـــلاو ءاـــيشألاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا
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،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يــف خّرؤــــملا١82-١2 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
١2٠2 ةنس ويـلوـــي٧ قـــفاوــملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٣-٠٩مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٣
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خرؤملا٥٦-2٩مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش8

لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٧١

،ةراجتلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٩٧٣-١١مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا88-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ممتملاو

يف خرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2

ةسمالمل ةهجوملامزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوـــــللا هذــــــه فـــيظنت تارــــضحتسم اذـــــكو ةــــيئاذـــغلا داوـــــملا

،هنم٩ ةداملا اميسال

02 قـــــفاوملا3441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج51 يفخّرؤـــم رارـــق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس ربمسيد
جاـــــــتنإل يرـــــئازجلا“ ةــــيموــــمعلا ةــــسسؤــــملا ةرادإ

رـــيمألا نـــــع يـــئامنيس ملــيف لالـــــغتساو عــــيزوتو
.”رداقلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم رارق بجومب
،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا ءاضعألا نــّيــعــي ،1202 ةــنس رــبـــمسيد02
مقر يسائرلا موسرملا نم11و01 نيتداملا ماكحأل اقيبطت
42 قــــــــفاوملا3441 ماــــع لوألا عـــيبر71 يف خّرؤــــملا314–12
ةــيمومعلا ةــسسؤملا ءاــشنإ نــــمضتملاو1202 ةـــنس رـــبوتكأ
نع يئامنيس مليف لالغتساو عيزوتو جاتنإل يرئازجلا“
ةدمل ،ةسسؤملا هذه ةرادإ سلجم يف ،”رداقلا دبع ريمألا

: ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

،اسيئر ،لوألا ريزولا لثمم ،قيتع فسوي–

،ةيروهمجلا ةسائر لثمم ،تيزامأ ةفلاخوب–

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ةنيوروب رداقلا دبع–

نوؤـــــــشلاب فّلــــكملا رــــيزولا ةـــــــلثمم ،يلاد لاــــيرف اـــيليل–
،ةيجراخلا

تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يلايخ دلاخ–
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةصقلب ايسآ–

فّلـــــــكملا رـــــيزوـــــلا لــــــثمم ،شوــــــكـــــــــيش يلـــــــــع ساــــــيــــــــــلإ–
،نيدهاجملاب

،لاصتالاب فّلكملا ريزولا لثمم ،سابع فوؤرلا دبع–

،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يسورعل موسيم–

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،راصوات ميكحلا دبع–

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يلق يماس–

فّلــــــــكملا رــــــيزولا لـــــثمم ،ناــــيزوب فـــــــيرشلا دـــــمحـم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

مكحب ةراتخملا ةيصخشلا ناوــنعب ،حـــلاص نب دـــمــحم–
،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلا لاجم يف اهتربخوأ اهتفرعم

.ةسسؤملا يمدختسم نع )1( لثمم–



٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٢
27م١٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢

يف خرؤملا82١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٧٥٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر٤١
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا٣٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
٠2٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

قفاوملا٥٣٤١ ماع نابعش2١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةـــحئاللا ىلع ةـــقداصملا نـــمضتملاو٤١٠2 ةـــنس وـــينوي٠١
ةيكيتسالبلا سايكألل ةينقتلا تافصاوملا ددحت يتلا ةينفلا

،تالامحب

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــسرملا نــــم٩ ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعّنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت
يتلا ،ةيئاذغلا داوملا ةمسالمل ةــهجوملاو كــــيتسالبلا ةدام
.”مزاوللاو ءايشألا“ صنلا بلص يف ىعدت

: مزاوللاو ءايشألا ىلع رارقلا اذه قبطي :٢ ةداملا

،كيتسالبلا ةدام نم طقف  لكشتت يتلا–

لكشتت ثيح ،تاقبط ةدع وأ نيتقبط نم نوكتت يتلا–
اميف ةلصتمو ،طقف ،كيتسالبلا ةدام نم اهنم ةدحاو لك
.ىرخأ ةقيرط ةيأب وأ ةقصال داوم قيرط نع اهنيب

،رارقلا اذه ماكحأ قيبطت لاجم نم ىنثتست:٣ ةداملا
ثيح تاقبط ةدع وأ نيتقبط نم نوكتت يتلا مزاوللاو ءايشألا

.كيتسالبلا ةدام نم ،لقألا ىلع ،طقف اهنم ةدحاو لكشتت ال

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي :٤ ةداملا

هيلإ فاضت نأ نكمي يذلا ريميلوب : كيتسالبلا ةدام–
ايسيئر انّوكم رفوي نأ هنكمي يذلاو ،ىرخأ داوم وأ تافاضم
،ةيئاهنلا مزاوللاو ءايشألل ايوينب

نم كيتسالبلا ةدام ىلإ ايرايتخا ةفاضم ةدام: فاضم–
ليوحت ءانثأ يئايميك وأ يئايزيف رثأ ىلع لوصحلا لجأ

ةيئايميكلا وأ ةيئايزيفلا تازيمملا ليدعت وأ كيتسالبلا ةدام
ةدوجوم نوكت نأل ةهجوم يه يتلاو ةيئاهنلا مازوللاو ءايشألل

،ةيئاهنلا مزاوللا وأ ءايشألا يف

يلبق ريميلوب وأ /و ريميلوب لك : يريميلوب فاضم–
لجأ نم كيتسالبلا داوم ىلإ فاضي نأل ريموغيلوأ وأ/و
بايغ يف هلامعتسا نكمي ال نكلو ،ينقت رثأ ىلع لوصحلا

مازوللاو ءايشألل يوينب يسيئر نّوكمك ىرخأ تاريميلوب
طسول اهتفاضإ نكمي يتلا داوملا اضيأ لمشيو .ةيئاهنلا
.رملبتلا

: ”ةيكيتسالب اداوم“ ربتعت ال :٥ ةداملا

،ةيلطملا ريغ وأ ةيلطملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ–

،نايعانطصالاو نايعيبطلا طاطملاو ريموتساليإلا–

قــيرــط نــع لدــعملا رــيــغ وأ لدـــعملا نوـــترـــكـــلاو قاروألا–
،ةيكيتسالب ةدام ةفاضإ

: قيرط نع اهيلع لصحتملا تاحاسملا تاءالط–

يعانطصالا نيفاربلا عمش كلذ يف اـــمب نيــفارــبلا عــمـش *
،نيلاتسيركوركيم عــمـش وأ / و

،ةيكيتسالبلا داوملا عم وأ /و هنيب اميف عمشلا طيلخ *
: هاندأ ةروكذملا

،تانويألل ةريغملا تاجنتارلا •

.نوكيليسلا •

ىلإ اهتابكرم مزاوللاو ءايشألا لـقنت ّالأ بجي:٦ ةداملا
)غلك / غلم( مارغليم٠٦ زواجتت تايمكب وأ ةيئاذغلا داوملا

لاقتنالا دح( ةيئاذغلا ةداملا يكاحم نم وأ ةيئاذغلا ةداملا نم
.)يلكلا

عـبرـم رـتـيـمسـيدـلا يف مارــغـيـلم٠١ وــه دــحـــلا اذـــه نأ رـــيغ
: تالاح يف ،مزاوللا وأ ءايشألا ةحاسم نم )2مسد / غلم(

وأ ةيعوأب اهتنراقم نكمي وأ ةيعوأ يه يتلا ءايشألا–
نم رثكأ وأ رــتـليـلم٠٠٥ نـم لــقأ ةـعـســب اــهؤــلـم نــكــمــي يــتـلا

،تارتل٠١

مزاوــلــلا وأ ةــقــيــقرــلا ةـــيشغألا وأ قاروألا لـــثـــم ءاـــيشألا–
ريدقت نكمملا ريغ نم يتلاو اهؤلم نكمي يتلا ىرخألا
داوملا ةيمكو مزاوللا وأ ءايشألا هذه ةحاسم نيب ةقالعلا
.اهل ةسمالملا ةيئاذغلا

ةـبسنـلاـب غـلــك / غــلــم٠٦ اـمــئاد يلكــلا لاــقــتــنالا دــح نوــكــي
ةـهـجوملا كيـتسالـبــلا ةداــم نــم ةــعــّنصملا مازوــلــلاو ءاــيشألل

نسلا راغص لافطألاو ّعضرلل ةهجوملا ةيئذغلا داوملا ةسمالمل
.اهل ةسمالم الصأ يه يتلا وأ

ةيئادتبالا داوملاو تاريمونوملا لامعتسا نكمي:٧ ةداملا
رارقلا اذه لصأب قفرملا لوألا قحلملا يف ةنّيبملا ىرخألا

.مزاوللاو ءايشألا عنص يف اهدحو
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،ءايشألاو مزاوللا يف تاغبصلاو تانّولملا جمدت نأ بجي
ةـــيئاذغلا داوـــملا ىلإ لاـــقتنالا نوـــكي ال ىـــتح ،ةــيفاك ةـــقيرطب

بيـجـتست نأ بجــيو .لاــمــعــتسالــل ةــيداــعــلا طورشلا نــمض
لصأب قفرملا سماخلا قحلملا يف ةددحملا ةواقنلا ريياعمل
.رارقلا اذه

ةهجوملا ةيكيتسالبلا سايكألا يوتحتّ الأ بجي:٣١ ةداملا
قحلملا يف ةددحملا تانّولملا ىلع ،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

تاذ سايكألا هذه نوكت نأ بجيو ،هالعأ روكذملا سماخلا
.طقف ضيبأ نول

لاقتنا نم دكأتلل ةلمعتسملا تاــيكاحملا ددـــحت:٤١ ةداملا
سداسلا قحلملا يف اهتازيكرت اذكو مزاوللاو ءايشألا تابكرم
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

ثلاثلاو يناثلاو لوألا قحالملا خسن رفوتت:٥١ ةداملا
ىلع ،رارقلا اذه لصأب ةقفرملا ،سداسلاو سماخلاو عبارلاو
ةيئالولا تايريدملاو ،ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا ىوتسم
فرغو ،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملاو ،ةراجتلل
.ةعانصلاو ةراجتلا

ءادتبا ،)١( ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست:٦١ ةداملا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني:٧١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوــملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عــيــبر٤2 يف رــئازــــجلاــب رّرـــح
.١2٠2 ةنس ربوتكأ١٣

ءاـــــيشألا عـــنص يف ةـــصخرملا تاـــفاضملا ددـــحت :٨ ةداملا
.رارقلا اذه لصأب قفرملا يناثلا قحلملا يف مزاوللاو

تاريمونوملل ةصاخلا لاقتنالا دودح نع رّبعي :٩ ةداملا
تافاضملا اذكو اهلامعتسا نكمي يتلا ىرخألا ةيئادتبالا داوملاو
كيتسالبلا ةدام نم مزاوللاو ءايشألا عنص يف اهب صخرملا
لــصأــــب نيـــقــفرـــملا يــناــثــلاو لوألا نيـــقـحــلملا يـف ةددــــحملا

دودحلا هذــه نــع رّبــعـي ،هــنأ رــيــغ .غــلــك / غلــملاــب ،رارــقلا اذــــه
: تالاح يف ،2مسد  / غلملاب

رثكأ وأ رتليلم٠٠٥ نم لقأ ةـــعسب ءلملل ةـــلباقلا ءايشألا )أ
 ،تارتل٠١ نم

مزاوللا وأ ىرخألا ءايشألا وأ ةقيقرلا ةيشغألا وأ قاروألا )ب
ةقالعلا ريدقت نكمملا ريغ نم يتلاو اهؤلم نكمي ال يتلا

.اهل ةسمالملا ةيئاذغلا داوملا ةيمكو اهتحاسم نيب

لاــــقتنالا دودـــح مـــــسقت نأ بـــجي ،)ب(و )أ( نيــــتلاـــحلا يفو
يــــــناثلاو لوألا نيـــــقلحملا يف اـــــهيلع صوـــــصنملا ةــــصاخلا
لماع قيرط نع ،غلك/غلملاب اهنع ربعملا ،هالعأ نيروكذملا
.2مسدلا / غلملاب اهنع ريبعتلا لجأ نم٦ يقافتالا ليوحتلا

ةيلوألا ةرطعملا تانيمألا لاقتنا دح يواسي :0١ ةداملا
ةداملا نم غلك /غلم١٠,٠ مزاوللاو ءايشألا قيرط نع ةررحملا
ديقلا اذه قبطي الو .ةيئاذغلا ةداملا يكاحم نم وأ ةيئاذغلا

نيقحلملا يف ةنّيبملا ةيلوألا ةرطعملا تانيمألا لاقتنا ىلع
.هالعأ نيروكذملا يناثلاو لوألا

يف مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا ىرخألا صئاصخلا ددحت
.رارقلا اذه  لصأب قفرملا ثلاثلا قحلملا

،رارقلا اذه لصأب قفرملا عبارلا قحلملا ددحي:١١ ةداملا
/دويق“ دومعلا يف ةّنيبملا نيسوق نيب ةبوتكملا ماقرألا ىنعم
.هالعأ نيروكذملا يناثلاو لوألا نيقحلملا نم  ”صئاصخ

ءاـــــــيشألا يف ةــــلمعتسملا تاــــنّولملا يوــــتحت:٢١ ةداملا
.ةيوضعلا ريغو ةيوضعلا تاغبصلا اذكو غابصألا ىلع مزاوللاو

ةيداعلا طورشلا نمض ،مزاوللاو ءايشألا لكشت ّالأ بجي
ىلع ارطخ ،اهنيولت ببسب ،لامعتسالل اهعقوت نكمملا وأ
ةيوضعلا تازيمملا يف اريغت ثدحت ّالأو ،ةيرشبلا ةحصلا
وأ ةداملا ةعيبط يف لوبقم  ريغ ارييغت ببست ّالأو ،ةيقوذلا

.اهعم ةسمالم يف لخدت يتلا ةيئاذغلا داوملا ةيعون

 ةراجتلا ريزو

تارداصلا ةيقرتو

ڤــيزر لاــمك

ةعانصلا ريزو

رادغز دمحأ

ةحصلا ريزو

ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يئاملا نمألاو

ينسح ميرك

ةئيبلا ةريزو

يفلاوم ةيماس

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


