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.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



تانالعإ

ةيروتسدلا ةمكحملا

ءاضعأ فصن ديدجتل ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر9 يف خّرؤم22 /د م.إ /1٠ مقر نالعإ
...........................................................................ةديدجلا تايالولل ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم

ةـّيميظنتميسارم

........ةـمألا سلجم يفءاـضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤـم17-22 مــــقر يـــسائر موسرم

ىلإ دامتعا ليوحـتوباب ثادحإ نمضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوـملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خّرؤم27-22 مـــــقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم

ةـــينازيم ىلإ داـــمتعا ليوحـت نمضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٥1قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خّرؤم37-22  مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةــيجراخلا نوؤـــشلا ةرازو رــييست

.ةموكحلا يف نيوضع ماهم ءاهنإ نمضتي  ،22٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر61 يف خرؤم67-22 مقر يسائر موسرم

182-12 مقر يسائرلا موــــسرملا لّدـــــعي ،22٠2 ةنــــس ريارـــبف71 قـــفاوــملا3٤٤1 ماع بجر61 يف خرؤم77-22 مقر يسائر موسرم
..........................................ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤملا

٥7-71 مقر يذـيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس رياربف٤2قـفاوملا3٤٤1 ماع بجر32 يف خّرؤم18-22 مقر يذيفنتموسرم
ضيبألا رحبلا باعلأ مـيظنت ةـنجل ثادـحإ نــمضتملاو71٠2 ةــنس رياربف9 قـــــفاوـــــملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خرؤملا
..............................................................................................................................................نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

ةـّيدرفميسارم

......ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
تامولعملا ةمظنأو قيثوتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب تايئاصحإلاو
ةماعلا ةيريدملاب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل
...بئارضلل ةينطولا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا
حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................................................كرامجلا
ةماعلا ةيشتفملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل
– ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

.................................................................................................................................................................................................اقباس
ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ـه٣٤٤١ ماع بجر٢١٧٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةيلخادلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

ةيالو يف ةمطبلا ضيف ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةفلجلا

...................لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..سارهأ قوس ءاضق سلجم سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................................................ةدكيكس
.................................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.................كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
كالمأ حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا
ةماعلا ةيشتفملا يف لئاسولا ةرادإ ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل
ةماعلا ةيشتفملاب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل
ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارفسنييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيماع ةلصانق نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا
ةيلخادلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.................لدعلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................لدعلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا
.................ةيئاضق سلاجمل نيماع ءانمأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم
ريضحتو عمجتل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................)رئازجلا ةيالو( ةيناديوسلاب ةيضايرلا ةبخنلاو بهاوملا
.................ةبساحملا سلجمب دعاسم رظان نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

2441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي،22٠2 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم رارق
“ركتبم عورشم“و “ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربمفون2 قفاوملا

.....................................................................................................................................................................................“لامعأ ةنضاح“و

ةيلاملا ةرازو

ةرادإ ريدم ىلإ ءاــــضمإلا ضيوــــفــت نمـــضـــتي،22٠2 ةنـــــس يفناج٠3 قــــفاومــلا3٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىدامج72 يـف خّرؤـــــم رارــــــق
.......................................................ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا

٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٧٢
3م٢٢٠٢ ةنس رياربف٨٢
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ـه٣٤٤١ ماع بجر٢١٧٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس رياربف٨٢ 4

ريدم ةبئان ىلإ ءاــــضمإلا ضيوــــفــت نمـــضـــتي،22٠2 ةنـــــس يفناج٠3 قــــفاومــلا3٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىدامج72 يـف خّرؤـــــم رارــــــق
.......................................................ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب نيمدختسملا

ريدم ةبئان ىلإ ءاــــضمإلا ضيوــــفــت نمـــضـــتي،22٠2 ةنـــــس يفناج٠3 قــــفاومــلا3٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىدامج72 يـف خّرؤـــــم رارــــــق
..............................................ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو لئاسولا

لدعلا ةرازو

2441 ماع يناثلا عيبر12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس يفناج81 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج51 يف خّرؤم رارق
..........طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد7 قفاوملا

ةددجتملا تاقاطلاويوقاطلا لاقتنالا ةرازو

لاـــقتـــنالا ةرازول ةيعامــــتــجالا تامدـــخلا ةنــــجل ءاــــشنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف2 قفاوملا3441 ماع بجر لّوأ يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

لاقتنالا ةرازوب ةماعلا ةرادإلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف2 قفاوملا3441 ماع بجر لّوأ يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،22٠2 ةــــنسيفناج91قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا11٠2 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا23٤1 ماع ةدعقلا يذ٥1 يف خرؤملا
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
.....................................................................................................................................................................................يجولونكتلا

لاصتالا ةرازو

ىدل ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خرؤم رارق
...............................................................................................................................................لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ىدل ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خرؤم رارق
...............................................................................................................................................لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا
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تانالعإ
ديدجتل تيوصتلا جئاتن زيكرتو زرفلا رضاحمل ةينقتلا

ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن
،22٠2 ةنس رياربف٥ مويل ةديدجلا تايالولل ةمألا سلجم

ةلقتـســملا ةــيــنــطوــلا ةــطــلــســلا ســيــئر رارـــق ىضــتــقـــمبو–
قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا31 مقر تاباختنالل
يف تيوصتــلا تاــيــفــيــك ددــحــي يذــلا22٠2 ةــنس رــيارــبــف2
اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن ديدجت باختنا
،ةديدجلا تايالولل ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا

ةلقـتــســملا ةــيـنــطوــلا ةــطــلــســلا ســيـــئر رارــق ىضــتــقــمبو–
3 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر2 يف خّرؤملا٤1 مقر تاباختنالل
يتلا تيوصتلا ةقرو لكش ددحي يذلا22٠2 ةنس رياربف
ةــــمألا ســلــجــم ءاـــضــعأ فــصــن دـــيدـــجت باــخــتــنال لــمــعــتــســت
تايالولـل ةـــمألا سلـــجــم ءاــضـــعأ باــخــتــنا اذـــكو نيــبــخــتــنــملا
،22٠2 ةنس رياربف٥ مويل ةينقتلا اهتازيممو ةديدجلا

ىرج يذلا باختنالل ةتقؤملا جئاتنلا ىلع عالطالا دعبو–
ديدجتل ،22٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤ موي
ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن
ةطلسلا سيئر اهنلعأ يتلاو ،ةديدجلا تايالولل ةمألا سلجم
3٤٤1 ماع بجر٥ خيراتب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا
،22٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا

ةمكحملا طبض ةباتك ىدل ةعدوملا نوعطلا ةسارد دعبو–
ةنس رياربف7 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر6 خيراتب ةيروتسدلا

،اهيف لصفلاو ،22٠2
،مهريراقت ةوالت يف نيررقملا ءاضعألل عامتسالا دعبو–
،ةلوادملا دعبو–
:يتأي ام نلعت

ءاضعأ فصن ديدجت باختنال ةيئاهنلا جئاتنلا نأ:الوأ
ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم
٥ قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤ موي ىرج يذلا ،ةديدجلا تايالولل
:يتأي امك يه ،22٠2 ةنس رياربف

:باختنالل ةيلامجإلا جئاتنلا-١
8٥ : ةينعملا تايالولا ددع–
1٥172 : نولجسملا نوبخانلا–
٤2162 : نوتوصملا نوبخانلا–
72٠1 : نيتوصملا ريغ نوبخانلا–
%12,69 : ةكراشملا ةبسن–
3791 : ةاغلملا قاروألا ددع–
1٥1٤2 : اهنع ربعملا تاوصألا ددع–
86 :نيبختنملا نيحشرتملا ددع–

ةيروتسدلا ةمكحملا

٣٤٤١ ماــــع بـــجر٩ يفخّرؤـــــم٢٢ /د م.إ /١٠ مـــقر نالـــعإ
جئاتنلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٠١ قفاوملا
ةــــــمألا سلـــجم ءاـــضــــعأ فـــصن دـــيدـــجـــتل ةـــيئاـــــهـــنلا
ةــــــمألا سلــــجم ءاـــضـــعأ باـــخــتنا اذـــكو نيـــبـــختـــنـــملا
.ةديدجلا تايالولل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

221و )2 ةرقفلا(121 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم191و321و )3 ةرقفلا(

ماــــــع بـــــــجر62 يف خّرؤــملا1٠-12 مــــقر رـــمألا ىضــتـــقمبو–
نوــــناـــقــلا نــمــضــتــملاو12٠2 ةـــنــــس سراــــم٠1 قــــفاوملا2٤٤1
،ممتـــملاو لدــعـــملا ،تاــباخــتـــنالا ماـــظــنــب قــلــعــتـــملا يوــضــعــلا

1٤2و٠٤2و932و832و٠22و912و812و712 داوملا اميسال
،هنم

ماــع ناـــبــعــش2 يف خّرؤـــملا2٠-12 مـــقر رـــمألا ىضــتــقــمبو–
رـئاودـــلا ددــــحـــي يذــــلا12٠2 ةــــنــــس سراــــم61 قــــفاوـــــملا2٤٤1
تاباختنا يف اهـلــغــش بولــطــملا دـــعاــقــملا ددـــعو ةــيــباــخــتــنالا
،ناملربلا

ماع ةيناثلا ىدامج32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىضتقمبو–
دعاوــق ةنــمـــضــتـــملاو22٠2 ةــنـــس يفناج62 قـــفاوــملا3٤٤1
ءاضعأ فصن ديدجتب ةقلعتملا ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم
 ،ةديدجلا تايالولل

يف خّرؤملا31٥-12 مقر يـساــئرــلا موـــسرــملا ىضــتــقــمبو–
12٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج71
فصن دـــــيدـــــجـــــتـــــل ةـــــبـخاـنـــــلا ةـئــيــهــلا ءاــعدــتــسا نــمــضــتملاو
ءاضعأ باـــــــخـــــــتـــــــنا اذـــــــكو نيبـخــتــنــملا ةــمألا ســلــجــم ءاضعأ

 ،ةديدجلا تايالولل ةمألا سلجم

ةلقتــســملا ةــيــنــطوــلا ةــطــلــســلا ســيــئر رارـــق ىضــتــقــمبو–
3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤملا٤٠ مقر تاباختنالل
طورشو لكش ددحي يذلا12٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
ءاضعأ فصن ديدجتل باختنالا يف تيوصتلل ةلاكولا دادعإ

ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا اذكو نيبختنملا ةمألا سلجم
،ةديدجلا تايالولل

ةلقـتــســملا ةـيــنــطوــلا ةــطــلــســلا ســيــئر رارـــق ىضــتــقــمبو–
3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤملا11 مــقر تاــباــخــتـنالل
تاــــفــصاوــملا ددــحــي يذـــلا22٠2 ةــنــس يــفــناـــج٤2 قــفاوــملا
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ريغنوتوصملانولجسملاةيالولا
نيتوصملا

رّبعملا
اهنع

ةاغلملا
بقلو مسا

بختنملا حشرتملا

ددع
تاوصألا
لصحتملا

اهيلع

ةبسن
ةكراشملا

تاوصألا ددعنوبخانلا

: يتآلا لودجلا يف ةنّيبم ةيالو لك بسح جئاتنلا– ٢

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

285

670

419

506

990

775

474

204

522

722

110

487

856

705

1 068

1 254

677

499

1 049

291

681

783

281

537

293

281

660

412

502

915

701

459

201

514

692

110

483

827

691

1 007

1 004

667

488

971

290

665

771

279

530

289

4

10

7

4

75

74

15

3

8

30

0

4

29

14

61

250

10

11

78

1

16

12

2

7

4

%98,60

%98,51

%98,33

%99,21

%92,42

%90,45

%96,84

%98,53

%98,47

%95,84

%100,00

%99,18

%96,61

%98,01

%94,29

%80,06

%98,52

%97,80

%92,56

%99,66

%97,65

%98,47

%99,29

%98,70

%98,63

263

599

378

477

867

678

416

194

463

647

107

473

689

631

961

869

602

469

917

271

609

678

272

478

278

18

61

34

25

48

23

43

7

51

45

3

10

138

60

46

135

65

19

54

19

56

93

7

52

11

يلع رداقلا دبع

بيبح نيدلارون

يدليوخ دمـحم

نودعس يالوم رضخل

يملعلا ةيماس

ودادح ينهم

شبابد يمشاهلا دمـحم

يرشب ناسح

يتافيلخ لامك

يريبوز ريمس

ريباديا تيانفوا

عبصوب ظوفحم

يشايعلب دمـحم

نابرض دوليم

شيشوأ فسوي

يلحاس نيمأ دمـحم

ةبوشنق نامحرلا دبع

ةمرشوب ديمحلا دبع

يديرد كوربم

رارد ديمحلا دبع

ةتيوحوب زوريف
شمرق

فراش يحي

ةمشن ماصع

ةيدلاوخ ليبن

وركوب دمـحم

112

403

249

150

346

495

226

58

228

235

50

270

221

227

460

373

305

195

342

188

217

359

132

177

123
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ةيالولا
ريغنوتوصملانولجسملا

نيتوصملا
رّبعملا

اهنع
ةاغلملا

بقلو مسا
بختنملا حشرتملا

ددع
تاوصألا
لصحتملا

اهيلع

ةبسن
ةكراشملا

تاوصألا ددعنوبخانلا

ةيدملا

مناغتسم

 ةليسملا

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

يزيليإ

جيريرعوب جرب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

نازيلغ

نوميميت

يجاب جرب
راتخم

973

575

806

774

183

555

341

89

577

585

415

67

369

403

372

429

499

583

631

217

447

213

655

179

63

81

13

32

17

1

14

5

1

1

16

3

0

16

2

1

4

24

8

10

3

12

1

7

0

0

892

562

774

757

182

541

336

88

576

569

412

67

353

401

371

425

475

575

621

214

435

212

648

179

63

%91,68

%97,74

%96,03

%97,80

%99,45

%97,48

%98,53

%98,88

%99,83

%97,26

%99,28

%100,00

%95,66

%99,50

%99,73

%99,07

%95,19

%98,63

%98,42

%98,62

%97,32

%99,53

%98,93

%100,00

%100,00

780

516

682

657

170

501

330

87

538

532

388

66

342

380

361

417

402

546

567

208

403

207

569

178

61

112

46

92

100

12

40

6

1

38

37

24

1

11

21

10

8

73

29

54

6

32

5

79

1

2

حابر دمـحم

يبوبقع دمحأ ديس

ةغد بوهيم

حياسب ديرف

يسيوس ةزمح

يميهارب يدهملا

تاديمح ظيفحلا دبع

ةموغ ميهاربا

لحكل دارم

يداروأ ليبن

بارعل فسوي

قيقر حلاص

زاوم يبرعلا

ميود جرف نب رمع

يواركز نايزوب

ملاغوب ميركلا دبع

يربه نيدلازع

رمعم نب رامع

رعزل نامحرلا دبع

يرماع ناحد

يلع يس قيفش

ةبالغوب ناوضر

رهاطب قرزل

 يناموردمـحم

يدادح ميركلا دبع

يداكاميهارب

ينوكسكلاسلا

377

155

403

333

77

187

178

44

142

130

297

35

312

135

129

250

297

281

295

83

360

128

162

85

74

38

28
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.ةمألا سلجم سيئر ىلإو تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ىلإ نالعإلا اذه غّلبي:ايناث
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نالعإلا اذه رشني:اثلاث
.22٠2 ةنس رياربف٠1و9و8 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر9و8و7 خيراتب ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
  جاحلب رمع

ً،اوضع ،يوالسع ىليل–
ً،اوضع ،سانم حابصم–
ً،اوضع ،يدوليم يلاليج–
ً،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ–
ً،اوضع ،وبع نب ةحيتف–
ً،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–
ً،اوضع ،رامع سابع–
ً،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–
ً،اوضع ،فايضوب رامع–
            ً.اوضع ،سافرطوب دـمحم–

ةيالولا
ريغنوتوصملانولجسملا

نيتوصملا
ربعملا

اهنع
ةاغلملا

ددع
تاوصألا
لصحتملا

اهيلع

ةبسن
ةكراشملا

تاوصألا ددعنوبخانلا

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

ةعينملا

عومجملا

1٤1

761

28

16

٤٥2

36

361

28

١5١٧٢

1٤1

661

28

93

1٥2

36

361

28

٤٢١6٢

٠

1

٠

22

3

٠

٠

٠

٧٢٠١

٠٠,٠٠1%

٠٤,99%

٠٠,٠٠1%

39,36%

28,89%

٠٠,٠٠1%

٠٠,٠٠1%

٠٠,٠٠1%

٧١٢,6٩%

831

661

28

93

٥٤2

36

361

18

١5١٤٢

3

٠

٠

٠

6

٠

٠

1

٣٧٩١

يميهارب قحلا دبع
يراب مساقلب

يقانز رصانلا دبع
دارج نب ليلجلادبع
هبيهلب نامحرلا دبع

صفحوب ةزمح
يداب دـمحم
وتيش دمحا

فورسحلاب ميلاس
ةيده نب اضر فسوي

نامحرلا دبع
قاقبس نب
سايامخ رمع

هدانزوب ئرابلا دبع
ديعلب نامحرلا دبع

 يبرعلا دـمحم
 يناميلس

لحكلب بوقعي

–

٠6
7٥
٠٥
73
3٥
3٤
83
23
3٠2

68

92

22
1٠1

27

7٤

63

٢٢١٢١

بقلو مسا
بختنملا حشرتملا
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،يميهارب ىليل–

،يلاغب حبار–

،ديعلوب نب قحلا دبع–

،وغاز نب يلع نب–

،يبطرق نب نيدلا ون–

،اشابوب ةليمج–

،نايزوب دمحأ–

،ةياردسوب لصيف–

،يرباج يزاغ–

،يقاود بيبح–

،يقزر نارقم–

،ناشوش ةمح–

،ديجملا دبع نيدلا زع–

،نورمع دـمحم–

،ةموغ يركب–

،ريوعل حلاص–

،كسم هـللا دبع–

،يرصان زوزع–

،يليان ىسيع–

،يجرمد يدجو ةيجن–

،ةيلباق دلو وحد–

.سنوي ناسح–

ةّيـمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنـــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٥1قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤـم١٧-٢٢ مــــقر يـــسائر موسرم
ءاـضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف5١ قفاوملا

.ةـمألا سلجم يف

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئرّنإ

121و1-29و7-19 داوـــــملا اـــمـــيـــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءانب–
،هـنم )3و2 نيترقفلا(221 و )3 ةرقفلا(

ماــع بـــجر62 يف خرؤــــملا1٠-12 مــــقر رــــمألا ىضــــتـــقمبو–
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

٠2 يف خرؤملا٤1-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةــنـــس يفـــناــج72 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

31 يف خرؤملا86-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ريارــبـــف81 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــع ةـــيـــناـــثلا ىداــــمـــج
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا٤٤1-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي7 قفاوـــملا1٤٤1 ماــــع لاوـــش٥1
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا161-٠2 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش32
،ةمألا سلجم يف وضع نييعت

: يتأي ام مسري

221 و )3 ةرقفلا(121 نيتداملا ماكحأل اقبط :ىلوألا ةداملا
تاونس )6( تس ةدمل نّيعُي ،روتسدلا نم )3و2 نيترقفلا(
تاّديسلا ،مهبيصنت خيرات نم ءادتبا ،ةمألا سلجم يف ءاضعأ

: مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

،خيشلا ديس لآ ةزمح–

،نوقعلا ديلولا–

،ةلهسوأ اضر دـمحم–

،عجارب رودق–

ةـّيميظنتميسارم
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٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخّرؤم٣٧-٢٢  مقر يسائر موسرم
ليوحـت نمــضـــتـي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس رــيارـــبف5١قــــفاوـــــملا
نوؤــــــــشلا ةرازو رـــــيــيـــست ةـــينازـــيم ىلإ داـــمــــتــــعا
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةــيجراخلا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روـــــتــسدلا ىلع ءاـــــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

92 يف خرؤملا3٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيجراــخلا نوؤـــشلا رــيزول ةـــصــصـــخملا تاداــــمتـــعالا عـــيزوــــت
بجومب رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
نوسمخو ةثالثو ةئامنامثو انويلم نورشعو ةعبرأو ناتئام
فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.3٥8.٤22( رانيد فلأ
يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

هردق داــمـــتعا22٠2 ةنـــس ةيــنازيـــمل صـــصـــخي :٢ ةّداملا
نوسمخو ةثالثو ةئامنامثو انويلم نورشعو ةعبرأو ناتئام
ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.3٥8.٤22( رانيد فلأ
باوبألا يفو جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رــــشـــنــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٥1قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخّرؤم٢٧-٢٢ مـــــقر يسائر موسرم
باب ثادحإ نمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف5١ قفاوـملا

ةــــسائر رـــيـــيـــست ةـــيـــنازـــيــــم ىلإ داـــمـــتـــعا لـــيوــــحـتو
.ةيروهمجلا

––––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

92 يف خرؤملا2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري
ةسائر رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا

ةسائرل ةماعلا ةنامألا'' لوألا عرفلا ،22٠2 ةنسل ةيروهمجلا
همقر باب ،''ةماعلا ةنامألا'' لوألا يئزجلا عرفلا ،''ةيروهمجلا

.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا قفو63-7٠
هردق دامتــعا22٠2 ةــنـــــس ةــيـــنازـــيـــم نـــم ىـــــغـــلي :٢ ةّداملا

نانثاو ةئامعبرأو انويلم نوعبرأو ةعستو ناتئامو نارايلم
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.26٤.9٤2.2( رانيد فلأ نوتسو
– ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردق دامتعا22٠2 ةـــنـــس ةـــيـــنازـــيــمل صـــصـــــخـــي :٣ ةّداملا
نانثاو ةئامعبرأو انويلم نوعبرأو ةعستو ناتئامو نارايلم
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.26٤.9٤2.2( رانيد فلأ نوتسو
لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــنـــــي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٥1قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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قحلملا لودجلا

7.800.000

46.800.000

50.642.000

105.242.000

217.000

15.193.000

15.410.000

10.000.000

12.000.000

10.000.000

10.999.000

19.464.000

41.738.000

104.201.000

224.853.000

224.853.000

224.853.000

224.853.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

91 - 34

93 - 34

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................................ةيلئاعلا حنملا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.................................يعامتجالا نامضلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

........................................تاقفنلا ديدست - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.......................................ثاثألاو تاودألا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

......................................................مزاوللا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

....................................ةقحلملا فيلاكتلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

....................................تارايسلا ةريظح - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.....................................................راجيإلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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٣٤٤١ ماع بجر6١ يفخرؤم6٧-٢٢ مقر يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٧١ قفاوملا

.ةموكحلا يف نيوضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم7-19 ةداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

: ةديسلاو ديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةّداملا

،ةيلاملا ريزو ،نامحرلا دبع نب نميأ–

.نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ،لالعش ءافو–

ةــّيـــمسّرـــلا ةدـــيرجلا يف موسرملا اذـــه رشنـــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف71 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر61 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوـبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماع بجر6١ يفخرؤم٧٧-٢٢ مقر يسائر موسرم
موسرملا لّدـــعـــي ،٢٢٠٢ ةـنس رـيارــبــف٧١ قـــفاوملا
ماع ةدعقلا يذ6٢ يفخرؤملا١٨٢-١٢ مقر يسائرلا
نييعت نمضتملاو١٢٠٢ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٢٤٤١
.ةموكحلا ءاضعأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم1٠٤و7-19 ناتداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

61 يف خرؤملا67-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر
،ةموكحلا يف نيوضع ماهم ءاهنإ

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماــــع ةدعـــقلا يذ62 يف خرؤــــــملا182-12 مــــقر يــــسائرلا
ءاــــضـــعأ نيـــيـــعت نـــمـــضـــتملاو12٠2 ةــــنـــس وـــيـــلوـــي7 قــــفاوـــــملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،لدعملا ،ةموكحلا

،ةيلاملل اريزو ،ةيوار نامحرلا دبع–

.نونفلاو ةفاقثلل ةريزو ،يجولوم ةيروص–

ةــّيـــمسّرـــلا ةدـــيرجلا يف موسرملا اذـــه رشنـــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف71 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر61 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوـبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماع بجر٣٢ يفخّرؤم١٨-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٤٢قفاوملا
ىلوألا ىدامج٢١ يفخرؤملا5٧-٧١ مقر يذـيفنتلا

نــمضتملاو٧١٠٢ ةــنس رياربف٩ قـــــفاوـــــملا٨٣٤١ ماع
طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ مـيظنت ةـنجل ثادـحإ
.نارهول ةرشع ةعساتلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ماع ناضمر٤1 يف خرؤملا٥٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنألا  ميظنتب قلعتملاو31٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤3٤1
،هنم٤12 ةداملا اميسال ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يف خرؤملا8٠1-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا3991 ةنس ويام٥ قفاوملا31٤1 ماع ةدعقلا يذ31
اهــمــيــظــنتو تاقـــفـــنلاو تادارـــــيإلا تالاــــكو ثادـــحإ تايـــفــــيك
،اهريسو

12 يف خرؤملا7٠-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠1٠2 ةـنس وـيــنوــي7قفاوملا13٤1 ماــع مرــحــم
كالسألل نيمــتـــنملا نيفــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
 ،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

12 يف خرؤملا٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

21 يف خرؤملا٥7-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو71٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل ثادحإ
،ممتملاو لدعملا ،نارهول ةرشع

: يتأي ام مسري

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
ىداــــــمج21 يف خرؤــــملا٥7-71 مـــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ
ثادحإ نمضتملاو71٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا

ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل
.نارهول

11و9 و8 و7 و6 و٤ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
يذـيفـنـتلا موسرملا نم32و٠2و91 و81و٤1و31و21 و
9 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج21  يف خرؤملا٥7-71 مقر
           : يتأي امك ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس رياربف

باــعلأ ظـــــفاحم اـــهسأري يــــتلا ةــــنجللا لــــــكشتت :٤ ةداملا"
هدعاسيو نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

،نارهو ةيالو يلاو صاخشأ يف سيئرلل باون )3( ةثالث
،ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا سيئرو ،سيئرلل لوألا بئانلا
ةرازوب ةـــــضايرلل ماـــعلا رـــيدـــملاو ،ســـيئرلل يناــــثلا بئاــــنلا
دحاو لثمم نم ،سيئرلل ثلاثلا بئانلا ،ةضايرلاو بابشلا
: اهركذ يتآلا  ةطلسو ةئيهو ةرازو  لك نع )1(

ةرازو– )ىتح رييغت نودب(............................................ –
    ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

 ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو –

ةرازو– )ىتح رييغت نودب(............................................. –
    ،نونفلاو ةفاقثلا

،ةضايرلاو بابشلا ةرازو –

ةيريدملا– )ىتح رييغت نودب(....................................... –
،كرامجلل ةماعلا

،نارهو ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

."........................... )رييغت نودب  يقابلا(.........................

: نم ةنجللا نوـــكتت :6 ةداملا"

،يذيفنت سلجم –

،باعلألا ظفاحم –

ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجلل يفرشلا سيئرلا –
 ،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

،دادمإلاب ةفلكم ةماع ةنامأ –

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجلل ماع قسنم –
 ،نارهول ةرشع ةعساتلا

."ةصصختم ناجل –

هــــــــسأري يذـــــلا ةـــنجلل يذــــــيفنتلا ســـــلجملا مـــــضي :7 ةداملا"
نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ظفاحم
ةيالو يلاو صاخشأ يف سيئرلل  باون )3( ةثالث هدعاسيو
ةيــــنـــطولا ةنــــجللا ســــيئرو ،ســــيئرلل لوألا بئاــــــنلا ،نارــــــهو
ةضاـيرـلـل ماـعـلا رـيدملاو ،سيـئرـلـل يناـثــلا بئاــنــلا ،ةــيــبملوألا

: سيئرلل ثلاثلا بئانلا ،ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

،ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةضايرلل ماعلا ريدملا –

،نارهو ةيالول ةضايرلاو بابشلا ريدم –

ضـــــيبألا رــــحبلا باــــعلأ مــــيظنت ةــــنجلل ماـــــعلا نيـــــمألا –
،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

ضـــيبألا رــــحبلا باــــعلأ مــــيظنت ةــــنجلل ماـــــعلا قـــــسنملا –
،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

،ةصصختملا ناجللا ءاسؤر –

باعلألاب ةينعملا تايالولاب معدلل ةيلحملا ناجللا ءاسؤر –
.نوينعملا ةالولا مهحرتقي نيذلا

بجومب يذيفنتلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.''باعلألا ظفاحم نم ررقم

.....ريفوت – )ىتح رييغت نودب(....................... :8 ةداملا"
،ةكراشملا دوفولل
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ةعوضوملا ةصصختملا ناجللا ةليكشت ىلع ةقداصملا –
 ،باعلألا ظفاحم ىدل

ريضحت – )ىتح رييغت نودب(.................................... –
،يضاير صصخت لك.....تآشنملا لك

،باعلألا ءارجإ نسحل ةيرورضلا ريبادتلا لك ذاختا –

."........................... )رييغت نودب يقابلا(...........................

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع باعلألا ظفاحم فلكي :9 ةداملا"

طـــــسوتملا ضـــيبألا رـــحبلا باـــعلأ مـــيظنت ةـــنجل ةـــسائر –
،نارهول ةرشع ةعساتلا

رحبلا باعلأ ميظنت ةـنجلل يذــــيفنتلا ســـلجملا ةـــسائر –
،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا

رــحبلا باـــعلأ مــــيظنت ةـــنجل ةــــطشنأ عوــــمجم قــــيسنت –
،اهلكايهو نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا

يراشتسم..... لمعلا – )ىتح رييغت نودب(..................... –
،مهترجأ ديدحتو ةنجللا

اهميظنتو باعلألا ريضحتل ةيرورضلا ريبادتلا لك ذاختا –
،اهئارجإ نسحو

."..........................)رييغت نودب يقابلا(.......................... –

ةــــفلكم ةــــــماع ةـــــنامأ باـــــعلألا ظــــفاحم دـــــــعاسي :11 ةداملا"
باعلألا ميظنت ةنجلل ماع قسنمو ةيرشبلا دراوملاو دادمإلاب
.ماسقأو

ناوــيد ســـيئر نـــم نوـــكم ناوـــيدب باـــعلألا ظـــفاحم دوزـــي
ظــفاحم نم ررــــقمب نوـــنيعي تاساردلاب نيـــفلكم )6( ةــــتسو
 ."باعلألا

ظــــفاحم ةــــطلس تـــــحت ،ةــــماعلا ةــــنامألا فــــــلكت:21 ةداملا"
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع باعلألا

."...........................)رييغت نودب يقابلا(............................

بــجومب نيـــعي ماـــع نيــــمأ ةــــماعلا ةــــنامألا رــــــيدي:31 ةداملا"
."باعلألا ظفاحم نم ررقم

،اهصخي اميف لك ،ةصصختملا ناجللا فلكت :٤1 ةداملا"
ةيرورضلا لامعألا لك ىلع رهسلاو معدلاو حارتقالاو ةساردلاب
ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ريضحتل
.اهئارجإو اهميظنتو نارهول

."...........................)رييغت نودب يقابلا(...........................

ناـــــــــــــــجللاو ةزــــــــــــــهجألاو لـــــــــــــــكاــــيهلا ةــــــــــــليكشت ددـــــــــــحت :81 ةداملا"
اهريسو اهميظنتو معدلل ةيلحملا ناجللاو ةنجلل ةصصختملا

بجومب ةصصختملا ناجلل ةيمسالا ةمئاقلا  اذكو اهتايحالصو
.ةضايرلاو بابشلا ريزو نم رارق

مـــعدلل ةـــيلحملا ناـــجللا ءاـــضعأل ةــــيمسالا ةــــمئاقلا ددـــــحتو
."باعلألا ظفاحم نم ررقم بجومب

...........................)رييغت نودب(......................:91 ةداملا"

نيمدختسمو نيدقاعتم فيظوت باعلألا ظفاحم نكمي
دوقع ساسأ ىلع لاجملا يف ءافكأ نيراشتسمو نيتقؤم
."امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو

سيئرو ماعلا قسنملاو ماــعلا نيـــمألا دــــيــفتسي :٠2 ةداملا"
ةيلحملا ناجللاو ةصصختملا ناجللا ءاضعأو ناويدلا ءاضعأو
،ةنجللا فرصت تحت نوعوضوملا نومدختسملا اذكو معدلل
رارق بجومب اهغلبمو اهحنم تايفيك ددحت تاضيوعت نم
."ةيلاملا ريزوو ةضايرلاو بابشلا ريزو نيب كرتشم

ةــــــينازيم فرــــــصب رـــمآلا وــــه ةــــنجللا ســـــــيئر :32 ةداملا"
ىلإو ماـــــــعلا نيــــمألا ىلإ هــــئاضمإ ضـــــيوفت هــــنكميو ،ةــــنجللا

."ةيلاملاو ةرادإلا ةنجل سيئر

٥7-71 مـــــقر يذــــــيفـنـتلا موــــسرملا ماــــــكحأ ممـــــتت :٣ ةّداملا
رـــــياربف9 قـــــفاوملا83٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج21 يف خرؤــــملا

: يتأي امك ررحت رركم72 ةدامب ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس

بجومب ثدحي نأ باعلألا ظفاحم نكمي: رركم72 ةداملا"
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تاقفنو تادارـــيإ تالاــــكو ،ررـــقم
."امهب لومعملا

يذـيفـنـتلا موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأ ىغلت :٤ ةّداملا
9 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خرؤملا٥7-71 مقر
باعلأ مــيظنت ةـــنجل ثادـــحإ نـــمضتملاو71٠2 ةـــــنس رــــياربف
لدـعملا ،نارـهوــل ةرشع ةــعساــتــلا طسوــتملا ضيــبألا رــحــبــلا

.ممتملاو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني :5 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر32 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٧٢
15م٢٢٠٢ ةنس رياربف٨٢

ةّيدرف ميسارم
01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم

ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،نايلع ديمحّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
قيثوتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
طيسو حلاصمب تايئاصحإلاو تامولعملا ةمظنأو
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةيروص ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

تاـــموــلعــملا ةمــظنأو قـــيــثوــتلل ةرــيدم اهـــتــفــصب ،يرـــيــبــــس
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب تايئاصحإلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع بـــجر9 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم بــــجومب
،قاوصل لامكّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ريارــبف01 قـــفاوملا

ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل اريدم هتفصب
.ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.بئارضلل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،يفونش دـمحمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا

يف هجامدإ ةداعإل ،بئارضلل ةينطولا ةسردملل اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
ةرازوب ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا يف ،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،ةيلاملا

،اشتفم هتفصب ،رهاطلا تيأ نايزم–

.شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،يواسوم ديمحلا دبع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.كرامجلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،ينامحد دـمحمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

هتلاحإل ،كرامجلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف اشتفم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف

.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ديعس دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

ةيشتفملا يف ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،كوربمم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف ناــخّرؤم ناــيساـــئر ناـــموسرـــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
.اقباس– ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

فئاــــظوب مهــفــيـــلكتل ،اقـــباـــس– ةـــــيجراــــخلا نوؤــــشلا ةرازوــــب
:ىرخأ



ـه٣٤٤١ ماع بجر٢١٧٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس رياربف٨٢ 16

نمءادتبا ،ناويدلل اسيئر هتفصب ،حايش نب ميركلا دبع–
،1202 ةنس ربمسيد01

ءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،ةرامع نب ليعامسا–
،1202 ةنس ربمفون62 نم

ءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،ناميلس دئاق نسحل–
،1202 ةنس ربمسيد72 نم

4 نمءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،ةوالع ليعامسا–
،1202 ةنس ربمسيد

92 نمءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،شاير ساوحلا–
،1202 ةنس ربمفون

نمءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،لافج نيدلا يحم–
،1202 ةنس ربمفون82

ءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،نيزابوب ديمحلا دبع–
،1202 ةنس ربمسيد4 نم

02 نمءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،زرحم حتاف–
،1202 ةنس ربمفون

ةيلصنقلا نوؤشلل اماع اريدم هتفصب ،يرباص نب دـمحم–
ةنس ربمسيد92 نمءادتبا،جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلاو
1202،

ةظــــقــيلل اـــماـــع ارـــيدم هتفـــــصب ،فيرـــشلا نـــســـح دـمـــحم–
21 نمءادتبا ،اهترادإوتاـــمزألا قابـــتساوةيجــيتارــتـسالا
،1202 ةنس ربمسيد

01 نمءادتبا ،ايقيرفإل اماع اريدم هتفصب ،يدنعم دعس–
،1202 ةنس ربمسيد

ربمسيد8 نمءادتبا ،اماع اشتفم هتفصب ،ةريبش ديمح–
،1202 ةنس

ةينيتاللا اكيرمأ نادلبل اريدم هتفصب ،ديزي نيدلا رون–
،1202 ةنسربمسيد5 نمءادتبا ،بيياراكلاو

،صيخلتلاوتاساردلاب افلكم هتفصب ،نامصع باهولادبع–
،1202 ةنسربمسيد31 نمءادتبا

داحتاويبرعلا برغملل اريدم هتفصب ،فيرع يسيمخ–
،1202 ةنسربمسيد لّوأ نم ءادتبا ،يبرعلا برغملا

ةيبوـــنجلا ايــــــسآل ارــــيدــــــم هتـــفـــصب ،ساـــكلب نـــيدلا داــــهج–
ةنس ربمسيد4 نمءادتبا ،يداهلا طيحملاوايسونايقوأو
1202،

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلل اريدم هتفصب ،كابح دانم–
،1202 ةنس ربمفون82 نمءادتبا

،ةيقيرفإلا ةيئانثلا تاقالعلل اريدم هتفصب ،يحام نيدموب–
 ،1202 ةنس ربمفون72 نمءادتبا

ءادتبا ،ةيلصنقلا نوؤشلل اريدم هتفصب ،ديلو فيرشلا–
،1202 ةنس ربمسيد01 نم

ءادتبا ،مالعإلاولاصتالل اريدم هتفصب ،حتيرف رومع–
،1202 ةنس ربمسيد9 نم

ءادتبا ،ةينوناقلا نوؤشلل اريدم هتفصب ،يفتكم لامج–
،1202 ةنس ربمفون22 نم

يف ةينطولا تاءافكلل اريدم هتفصب ،يدوعس قيدص–
ربمسيد81 نمءادتبا ،ةيعامتجالانوؤشلاوجماربلاوجراخلا

.1202 ةنس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
– ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نـــيريدم امهتــــفــصب ،امهامــــسا

:ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،اقباس

32 نمءادتبا ،ةيلامشلا اكيرمأل ةريدم ،نيسح ةميسن–
،1202 ةنسربمسيد

لودلا ةعماجويبرعلا قرشملل اريدم ،موحرم دارم دمحأ–
.1202 ةنس ربمسيد8 نم ءادتبا ،ةيبرعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا
.ةّيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
يفناج51 نمءادتبا ىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

اريفس هتفصب ،قودصلا دبع دمحأدّيسلا ماهم،2202 ةنس
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل اضّوــفــمو ةداــعــلا قوــف
ىلع هتلاحإل ،)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا( ضايرلاب ةّيبعّشلا
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
لصنـق ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـنس رـيارــبــف
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ربمسيد13 نمءادتبا ىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

الصنق هتفصب ،يولع لامكدـمحمدّيسلا ماهم،1202 ةنس
ودروـــــبــــب ةّيـــبــــعّشلا ةّيـــطارقـــــميّدلا ةّيرئازــــــجلا ةّيروهـــــمـــــجلل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(



٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٧٢
17م٢٢٠٢ ةنس رياربف٨٢

01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

ةنس يفناج2 نمءادتبا ىهنت ،2202 ةنس رياربف01 قفاوملا
ريدم بئان هتفصب ،رهاظ قيفوت بيطلادّيسلا ماـــــهم،2202
– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةيساسألا نيناوقلل

.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،اقباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةفلجلا ةيالو يف ةمطبلا ضيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

يحي نبدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
،ةفلجلا ةيالو يف ةمطبلا ضيف ةرئادل اسيئر هتفصب ،بابش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

،رودق يلعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
،لدعلا ةرازوب صصختملا يئازجلا ءاضقلل ريدم بئان هتفصب
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

سلجم سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.سارهأ قوس ءاضق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

،مدقم كوربمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
.هبلط ىلع ءانب ،سارهأ قوس ءاضق سلجمل اسيئر هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماعلا بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةدكيكس ءاضق سلجم ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

يدهملادـمحمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
،ةدكيكس ءاضق سلجم ىدل اماع ابئان هتفصب ،بوهوم
.هبلط ىلع ءانب

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،2202 ةنس رياربف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
:دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 ،ليلق دـمحم يديس–

،يواضلا رداقلادبع–

،يالوم ديزيلا دـمحم–

،دويص يدعس–

،حولف دـمحم–

،يبلاط يلع–

،بوبكج قازرلادبع–

،يراصنالا ةيزوف–

،يركب مالعوب–

،يلازغ ةيراوهلا ةيدان–

،يزيرد ةمطاف–

،ةدخ نب رموع نبا–

،ةيرياضخ ظيفحلا دبع–

،ينادف نيسح–

،يدورز ةميكح–

،يلوتنك دـمحم–

،يدوعسم ريشب–

،يديعلب دمحا–

،يودب زيزعلا دبع–

،زوزعم نيدلا لامج–

،روكز رصان–

،يريخ ةكيلم–

 .يميهاربةديهش–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ربمسيد72 نمءادتبا ىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

،ةيضاق اهتفصب ،يراج دازرهش ةدّيسلا ماهم،1202 ةنس
.ةافولا ببسب
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6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،تاحرف ةنيمي ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

ةيشتفملاب صيخلتلاو جمانربلاب ةفّلكم تاساردلل ةسيئر
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
قوف ءارفـــسنيـــيـــعت نمـــضــتي ،2202 ةنـــس ريارـــبـــف
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا
.ةّيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةيتآلا ةداسلاوناتدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارفس ،مهؤامسأ
:ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ىدل ةدعاسم ةمئاد ةلثممو رئازجلا ةريفس ،ليغإ ةيكز–
ةنس ربمفون2 نم ءادتبا ،كرويوينب ةدحتملا ممألا ةئيه
1202،

نمءادتبا ،)ورغينتنملاوايبرص( دارغلبب ،زرحم حتاف–
،1202 ةنس ربمفون02

،)ةيلارديفلا ليزاربلا ةيروهمج( ايليزاربب ،ناهدالب ديشر–
،1202 ةنس ربمفون02 نمءادتبا

نمءادتبا ،)ايكرت ةيروهمج( ةرقنأب ،ينوميم نايفس–
،1202 ةنس ربمفون22

نمءادتبا ،)ادنلنف ةيروهمج( يكنسلهب ،يفتكم لامج–
،1202 ةنس ربمفون22

32 نمءادتبا ،)اينابسإ ةكلمم( ديردمب ،يسوم ديعس–
،1202 ةنس ربمفون

ءادتبا ،)لاغنيسلا ةيروهمج( راكادب ،يحيبش مالعوب–
،1202 ةنس ربمفون42 نم

ءادتبا ،)ايسور ةيلارديف( وكسومب ،ةرامع نب ليعامسا–
،1202 ةنس ربمفون62 نم

ءادتبا ،)نوريماكلا ةيروهمج( يدنوايب ،يحام نيدموب–
،1202 ةنس ربمفون72 نم

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةنس يفناج5 نمءادتباىهنت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

ببسب ،ةيضاق اهتفصب ،طيرش حاجن ةدّيسلا ماهم،2202
.ةافولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.كرامجلل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
: كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ،امهامسا

،تاساردلل ةريدم ،يسكيرب ةميسن–

.ةيرشبلا دراوملل اريدم ،يرايخ نايفس–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
شيتفتلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف

ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب
ةــيــنـــطولا كالـــمألل ةــــماــعلا ةـــيرـــيدـــملا يف يراــــقـــعلا
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،ثراو نامعن دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب اّفلكم
ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو
.ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرادإ رــيدــم نيـــيــعت نمــضـــتي ،2202 ةنـــس رـــيارـــبـــف
ةرازوـــــب ةـــيـــلاـــمــلل ةـــماـــعلا ةــيــــــشــتـــفـــملا يف لئاــــــسولا
.ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
دـيـعس دـمـحأ دـّيسلا نـّيــعــي ،2202 ةـنس رـيارــبــف6 قـــفاوملا

ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف لئاسولا ةرادإل اريدم ،كوربمم
.ةيلاملا ةرازوب



٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٧٢
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01 نـــمءادتبا ،)اـيزـيـلاـم( روـبملالاوـكـب ،يدـنـعــم دــعس–
،1202 ةنس ربمسيد

ءادتبا ،)ابوك ةيروهمج( انافاهب ،حايش نب ميركلادبع–
،1202 ةنس ربمسيد01 نم

11 نمءادتبا ،)ادنك( اواتوأب ،جيادلا دادغب نيدلا رون–
،1202 ةنس ربمسيد

11 نمءادتبا ،)ادنلوه ةكلمم( ياهالب ،قحلادبع ةميلس–
،1202 ةنس ربمسيد

بونج ةيروهمج( ايروتيربب ،فيرشلا نسح دـمحم–
،1202 ةنس ربمسيد21 نمءادتبا ،)ايقيرفإ

،)ناـجـيـبرذأ ةـيروـهـمـج( وـكاـبـب ،ناـمصع باـهوـلادبع–
،1202 ةنس ربمسيد31 نمءادتبا

ةـيـمالسإلا ةـيروــهــمجلا( داــبأ مالسإب ،يناــمر مــيــهارــبإ–
،1202 ةنس ربمسيد51 نمءادتبا ،)ةيناتسكابلا

نمءادتبا ،)نادوسلا ةيروهمج( موطرخلاب ،دعسإ دارم–
،1202 ةنس ربمسيد51

نمءادتبا ،)ةيجيورنلا ةكلمملا( ولسوأب ،لضفب مدقم–
،1202 ةنس ربمسيد61

ءادتبا ،)ايبيمان ةيروهمج( كوهدنيوب ،يدوعس قيدص–
،1202 ةنس ربمسيد81 نم

ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا( ندنلب ،نامرقم سانول–
ةنس ربمسيد12 نمءادتبا ،)ةيلامشلا ادنلريإوىمظعلا

1202،
ربمسيد22 نمءادتبا ،)اناغ ةيروهمج( اركأب ،لاجر يلع–

،1202 ةنس
،)ايسينودنأ ةيروهمج( اتركاجب ،ناميلس دئاق نسحل–

،1202 ةنس ربمسيد72 نمءادتبا
نمءادتبا ،)قارعلا ةيروهمج( دادغبب ،يدومحم مساقلب–

،1202 ةنس ربمسيد72
ءادتبا ،)رقشغدم ةيروهمج(وفيراننتنأب ،دوعج كلام–

،1202 ةنس ربمسيد82
،)ةيبونجلا ايروك ةيروهمج( لويسب ،يرباص نب دـمحم–

،1202 ةنس ربمسيد92 نمءادتبا
،)دنهلا ةيروهمج( يهلدوينب ،حارق نب نامحرلا دبع–

.1202 ةنس ربمسيد13 نمءادتبا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيماع ةلصانق نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيماع ةلصانق ،مهؤامسأ
:ةّيبعّشلا

ءادتبا ،)ايـــناــمور ةيروهـــمج( تـــسراخوـــبب ،كابـــح داــــنم–
،1202 ةنس ربمفون82 نم

82 نمءادــتــــبا ،)ناــنوــيلا( انـــيثأب ،لاــــفج نيدلا يــــحم–
،1202 ةنس ربمفون

92 نمءادـــــتبا ،)يلام ةيروــهمج( وكامبب ،شاير ساوحلا–
،1202 ةنس ربمفون

ءادتبا ،)ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج( نارهطب ،جورع يلع–
،1202 ةنس ربمفون92 نم

ىدل مئاد لثممورئازجلا ريفس ،يوابرعلا ريذنلا دـمحم–
ةنس ربمفون92 نمءادتبا ،كرويوينب ةدحتملا ممألا ةئيه
1202،

،)نيرحبلا ةكلمم( ةمانــــملاب ،ةـــجوـــخ دمـــحأ ديمــحلا دبع–
،1202 ةنس ربمفون03 نمءادتبا

ةيـــندرألا ةكلـــمــملا( ناـــمـــعب ،ةـــطروـــك فيرــــشلا دـمحم–
،1202 ةنس ربمسيد لّوأ نمءادتبا ،)ةيمشاهلا

،)ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا( يبظوبأب ،فيرع يسيمخ–
،1202 ةنس ربمسيد لّوأ نمءادتبا

،)ةيلارديفلا ايناملأ ةيروهمج( نيلربب ،ةوالع ليعامسا–
،1202 ةنس ربمسيد4 نمءادتبا

مانتيف ةيروــهــمج( يوـــناـــهب ،نـــيزاــبوــب ديـــمـــحلا دــــبع–
،1202 ةنس ربمسيد4 نمءادتبا ،)ةيكارتشالا

ةيمالسإلا ةيروهـــمــجلا( طوـــشـــقاوــنب ،وـــتـــع نـــــب دــــمـــحم–
،1202 ةنس ربمسيد4 نمءادتبا ،)ةيناتيروملا

ءادتبا ،)ايناركوأ ةيروهمج( فايكب ،ساكلب نيدلا داهج–
،1202 ةنس ربمسيد4 نم

ءادتبا ،)يوبابميز ةيروهمج( يرارهب ،ديزي نيدلا رون–
،1202 ةنس ربمسيد5 نم

ربمسيد6 نمءادتبا ،)نابايلا( ويكوطب ،يتاك يبرعلا–
،1202 ةنس

،)اليوزـنـف ةـيروـهـمـج( ساـكارـكـب ،يزاـجـح رداـقـلادبع–
،1202 ةنس ربمسيد6 نمءادتبا

ءادتبا ،)ايلاطيإ ةيروهمج( امورب ،ةيرهاوط ميركلادبع–
،1202 ةنس ربمسيد7 نم

ءادتبا ،)ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج( نيكبب ،يحبار نسح–
،1202 ةنس ربمسيد8 نم

،)ةـيـبرـعـلا رصم ةـيروـهـمـج( ةرـهاـقـلاـب ،ةرـيـبش دـيـمـح–
،1202 ةنس ربمسيد8 نمءادتبا

9 نمءادتبا ،)داشتلا ةيوهمج( انيماجنب ،حتيرف رومع–
،1202 ةنس ربمسيد

نمءادتبا ،)ادنغوأ ةيروهمج( الابمكب ،ديلو فيرشلا–
،1202 ةنس ربمسيد01

ءادتبا ،)ديوسلا ةكلمم( ملوهكوتسب ،دارج زيزعلادبع–
،1202 ةنس ربمسيد01 نم
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6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
جاــمدإلا ةداــعإو نوــجسلا ةرادإل ةــماــعــلا ةــيرـــيدملا
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

،يناميلس نيسحلا ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
ةيريدملا يف ةيباقعلا تاسسؤملل يلخادلا نمألل ريدم بئان
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
01 قفاوملا3441 ماع بجر9 يفخّرؤم يسائر موسرم

نيماع ءانمأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةيئاضق سلاجمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر9 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

ةداسلاوناتدّيسلا نـّيـعـت ،2202 ةـنس رـيارــبــف01 قـــفاوملا
 :ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل نيماع ءانمأ ،مهؤامسأ ةيتآلا

،راشبب ،دهاجم ةيدان–
،وزو يزيتب ،رصنم ديعس–
،ةبانعب ،ديزوب نب ميهارب ركاش–
،ةملاقب ،لاورزإ نامثع–
،ةلقروب ،ينانق بيطلا–
،ضيبلاب ،بلاطوب يلاوع سجرن–
،فودنتب ،لالوب ةعمجوب–
.سارهأ قوسب ،كولم قوراف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

زكرـــملا ريدـــم نيـــيعت نمـــضـــتي ،2202 ةنــــس رـــيارـــــبف
ةبـــخـــنلاو بـــهاوـــملا رـــيــــضـــحـتو عــــمــجــتل ينـــطولا
.)رئازجلا ةيالو( ةيناديوسلاب ةيضايرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

،شيرك دـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
ةبخنلاو بهاوملا ريضحتو عمجتل ينطولا زكرملل اريدم
.)رئازجلا ةيالو( ةيناديوسلاب ةيضايرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

دعاسم رظان نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.ةبساحملا سلجمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

،عردل يداهلا دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
.ةبساحملا سلجمب ادعاسم ارظان

ءادتبا ،)ايكرت ةيروهمج( لوبنطساب ،ةرامع يناغلادبع–
،1202 ةنس ربمفون2 نم

ايناملأ ةيروهمج( تروفكنارفب ،تاسوم نب سابع–
 ،1202 ةنس ربمفون42 نمءادتبا ،)ةيلارديفلا

،)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا( ةدجب ،موحرم دارم دمحأ–
،1202 ةنس ربمسيد8 نمءادتبا

9 نمءادتبا ،)ايبيل ةلود( سلبارطب ،ينامر ىسيع–
،1202 ةنس ربمسيد

نمءادتبا ،)ايلاطيإ ةيروهمج( وناليمب ،نيسح ةميسن–
.1202 ةنس ربمسيد32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
ةئيــــهــتلاو ةـــيلــــحملا تاـــعامـــجلاو ةـــيلخادلا ةرازوــــب
.ةينارمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةيتآلا ةداسلاوةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

:ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ،ةيرشبلا ةيمنتلل ريدم ةبئان ،نايزم نب ماهس–

،تايدلبلا تاينازيمل ريدم بئان ،هلوموب فسوي–

،مييقتلاومعدلاوليلحتلل ريدم بئان ،فراش زيزع–

.ليلحتلاومعدلل ريدم بئان ،دمحآ نايز ديشر يالوم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،يصالخ ريبز دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب تاساردلل اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا3441 ماع بجر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدـــم بئاــن نيـــيـــعت نمــضـــتي ،2202 ةنـــس رـــيارـــبف
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بجر5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،يجان يقوش دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف6 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب رييستلا ةينازيمل ريدم بئان
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تايجولونكتلا لاجم يف يلود ريبخ ،يدهم ماهق دّيسلا–
،ةديدجلا

ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا نع لثمم ،ليهس موسق دّيسلا–
.نينطاوملا لمعلا بابرأل

فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصم ىلوتت
.“ةنجّللا ةنامأ ،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

ةيلاملا ةرازو

قــــفاومــلا٣٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج٧٢ يـفخّرؤـــــم رارــــــق
ءاــــضمإلا ضيوــــفــت نمـــضـــتي،٢٢٠٢ ةنـــــس يفناج٠٣
ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ
ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل
.ةلودلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يـف خرؤـــملا182-12 مــــــقر يــــساــــــئرـــلا موــسرـــملا ىـــضـتــقـمـب –
نمضتملاو12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضـتـقــمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوملا5141 ماــع ناضــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا2٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي6 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥2
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

خّرؤملا282-12 مـــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
يذلا12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يــف خّرؤــملا يـساــئرــلا موــــسرــــملا ىلــع عالـــطالا دــــــــعــــبو–
12٠2 ةـنـس رــبـمـسـيد8 قــفاوـملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج3
لئاسولا ةرادإل ارــيدــم ،يزيزع راتخم دــّيسلا نييــعـت نـمـضـتملاو
يبساحملا رييــستلاو ةنيزـــخلل ةماــــعلا ةيرــــيدملاب ةيـــــلاملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

لوألا ريزولا حلاصم

11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم رارق
يفخّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي،٢٢٠٢ ةنس يفناج
ةنس ربمفون2 قفاوــملا2441 ماــــع لوألا عـــــيبر61
ةــيــنــطوــلا ةــنــّجللا ءاــضــعأ نيــيــعــت نــمــضــتــملاو0202

“ركتبم عورشم“و “ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل
.“لامعأ ةنضاح“و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم رارق بجومب
61 يف خّرؤـــملا رارـــقلا ممـــتيو لّدعـــــي،22٠2 ةنــــس يفناــــــج11
نمضتملاو0202 ةنس ربمفون2 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر
“ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،“لامعأ ةنضاح“و “ركتبم عورشم“و

“ ......................................................................................

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم ،نيدلا رون حضاو ّديسلا–
،اسيئر ،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا  ةلثمم ،ةميسن باحرأ ةّديسلا–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا

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

يلاـــعــلا مــيــلــعــتلا رــيزو لــثــمم ،يلالــيــج تــيلاــســت دّيـــسلا–
،يملعلا ثحبلاو

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

ةــــــنـــمـــقرـــــلا رـــيزو لـــــثــــمم ،نـــيدـــــلا حتاـــــف ميزـــق دـــــّيــــــسلا–
،تايئاصحإلاو

يوقاطلا لاقتنالا ريزو ةلثمم ،ةديعس يفولخم ةدّيسلا–
،ةددجتملا تاقاطلاو

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ةلثمم ،ءامسأ يميظع ةّديسلا–

يرئازجلا ينطولا دهعملا نع لثمم ،يفطل رادجوب ّديسلا–
،ةيعانصلا ةيكلملل

ةـــيرئازــــجلا ةـــكبـــــشلا نع لثـــــمم ،ميرــــك يرورـــب دّيــــسلا–
،راكتبالا يف نيلعافلاو تانضاحلل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ريدم ةـــبئان ،يــــســـيوــم ةيـــمــس ةدّيـــسلا نيـــيـــعت نمـــضـــتــــملاو
يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب نيمدختسملل
،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

: يتأي ام رّرقي

ةبئان ،يسيوم ةيمس ةّديـــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
رـييـــستلاو ةـــنيزـــخلل ةماــــــعلا ةيريدــــملاب نيمدختــــسملا ريدـــــم
دودــــح يف ءاـــضــــمإلا ،ةـــــــلودلل ةـــــيلاـــملا تايلـــمعلل يبــــساـــــحملا

،تارّرـــــقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،اهتايحالص
.تارارــــقلا ءانثتساب

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

قــــفاوملا3٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىدامج72 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس يفناج٠3

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاومــلا٣٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج٧٢ يـفخّرؤـــــم رارــــــق
ءاــــضمإلا ضيوــــفــت نمـــضـــتي،٢٢٠٢ ةنـــــس يفناج٠٣
ةيريدملاب ةينازيملاو لئاسولا ريدم ةبئان ىلإ
تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا
.ةلودلل ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يـف خرؤـــملا182-12 مــــــقر يــــساــــــئرـــلا موــسرـــملا ىـــضـتــقـمـب –
نمضتملاو12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضـتـقــمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوملا5141 ماــع ناضــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا2٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي6 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥2
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

خّرؤملا282-12 مـــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
يذلا12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62يف

 ،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،يزيزع راتخم دّيـــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
دودــــح يف ءاـــــضــــمإلا ،ةلودلل ةيلاـــــــملا تايلمــــعلل يبـــساــــحملا

،تارّرـــــقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارــــقلا كلذ يف اـــــــمب

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

قــــفاوملا3٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىدامج72 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس يفناج٠3

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاومــلا٣٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج٧٢ يـفخّرؤـــــم رارــــــق
ءاــــضمإلا ضيوــــفــت نمـــضـــتي،٢٢٠٢ ةنـــــس يفناج٠٣
ةماعلا ةـــيريدــــملاب نيـــمدـــختـــسملا رــــيدــم ةـــبئاـــــن ىلإ
ةيلاملا تايلمــعلل يبـــساـــحملا ريــيستلاو ةنيزــــخلل
.ةلودلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يـف خرؤـــملا182-12 مــــــقر يــــساــــــئرـــلا موــسرـــملا ىـــضـتــقـمـب –
نمضتملاو12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضـتـقــمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوملا5141 ماــع ناضــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا2٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي6 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥2
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

خّرؤملا282-12 مـــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
يذلا12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يــف خّرؤــملا يـساــئرــلا موــــسرــــملا ىلــع عالـــطالا دــــــــعــــبو–
12٠2 ةـنـس رــبـمـسـيد8 قــفاوـملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج3
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يوقاطلا لاقتنالا ةرازو
ةددجتملا تاقاطلاو

رياربف2 قفاوملا3441 ماع بجر لّوأ يفخّرؤم رارق
ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس

.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو ّنإ

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا61–38 مقر نوناقلا ىضتقمب–
قودنصلا ءاشنإ نمضتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا0341
،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا

بجر12 يف خّرؤملا971–28 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ىوتحم دّدحي يذلا2891 ةنس ويام51 قفاوملا2041 ماع
،مّمتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا تامدخلا

يذ32 يف خّرؤملا303–28 مقر موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2891 ةنس ربمتبس11 قفاوملا2041 ماع ةدعقلا

،هنم12 ةداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا رييستب

يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خّرؤملا223–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص دّدحي

6 يف خّرؤملا323–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةـنس رـبـمـفوــن22 قـــفاوملا2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر
يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةددجتملا تاقاطلاو

: يتأي ام رّرقي

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو ىدل أشنت : ىلوألا ةداملا
.ةيعامتجالا تامدخلل ةنجل ،ةددجتملا

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

رياربف2 قفاوملا3441 ماع بجر لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

 نايز وتع نب

يــف خّرؤــملا يـساــئرــلا موــــسرــــملا ىلــع عالـــطالا دــــــــعــــبو–
12٠2 ةـنـس رــبـمـسـيد8 قــفاوـملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج3
لئاسولل ريدم ةبئان ،حاولف ةديعس ةّديسلا نييعت نمضتملاو
يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

: يتأي ام رّرقي

ةبئان ،حاولف ةديعس ةدّيـــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو لئاسولل ريدم
دودــــح يف ءاـــضـــمإلا ،ةلودـــــلل ةـــيلاـــملا تايــــلمــــعلل يبـــساــــحملا

تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،اهتايحالص
تادامتعالا ضيوفتو ليوحتلا وأ عفدلاب ةصاخلا رماوألاو
ةصاخلا تابثإلا قئاثوو فرصلا رماوأ ىلع ةقفاوملا تاركذمو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا تانايبو فيراصملاب

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

قــــفاوملا3٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىدامج72 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس يفناج٠3

نامحرلا دبع نب نميأ

لدعلا ةرازو

81 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج51 يفخّرؤم رارق
عيبر12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس يفناج
0202 ةنس ربمسيد7 قفاوملا2441 ماع يناثلا

ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا

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

قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج51 يف خّرؤم رارق بجومب
عيبر12 يف خّرؤملا رارــــقــــلا لّدــــعـــــي ،2202 ةــنس يفــناــج81
نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد7 قفاوملا2441 ماع يناثلا

يمدختسمل ةينطولا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،طبضلا تانامأ

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

،ةوضع ،ةلودلا سلجمب ةلود ةراشتسم ،ةزبخوب ةديعس–

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



ـه٣٤٤١ ماع بجر٢١٧٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس رياربف٨٢ 24

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةــــنسيفناج٩١قفاوملا٣٤٤١
ةدعقلا يذ5١ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا

ددحي يذلا١١٠٢ ةنس ربوتكأ٣١ قفاوملا٢٣٤١ ماع
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب تامدخلا وأ

.يجولونكتلا ريوطتلاو
`````````````````````````

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خرؤملا8٠3-7٠  مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهتاـــبجاوو مهـــقوــقحو نــيدقاعــــتملا ناوــــعألا فـــيظوـــت تاـــيــــفيك
اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملارصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةـــنـــس وـــيــــلوـــــــي7 قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــــع ةدـــــــعـــــــقــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ددــــحي يذـــلا٥991 ةــنــــس رـــــيارـــبف٥1 قـــــــفاوـــملا٥1٤1 ماــــع ناــــضــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا77-31 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يـف خّرؤملا18-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
يذلا3102 ةنـــس رياـــني03 قــــفاوــــملا4341 ماـــع لّوألا عــيبر81
رـــيوــطـــتلاو يملـــعلا ثـــحــبلل ةـــماـــعلا ةـــيرـــيدـــملا ماــــهم دّدــــحي
،اهميظنتو يجولونكتلا

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارــــقلا ىـــضـــتــــقمبو–
ددحي يذلا11٠2 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا23٤1 ماعةدعقلا يذ

رياربف2 قفاوملا3441 ماع بجر لّوأ يفخّرؤم رارق
رــيدـــم ىلإ ءاــــضـــمإلا ضيوـــــفت نمـــضتــــي ،2202 ةـــــنـــــس

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةماعلا ةرادإلا
.ةددجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خّرؤملا223–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص دّدحي

6 يف خّرؤملا323–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةـنس رـبـمـفوــن22 قـــفاوملا2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر
يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةددجتملا تاقاطلاو

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

عيبر32 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا عالطالا دعبو–
نمضتملاو1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا

ةرازوب ةـــماـــعلا ةرادإلل ارــــــيدــــم ،داـــجــــمل دـمــحم ّديــــسلا نيــــــيـــــعت
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

: يتأي ام رّرقي

ةرادإلا ريدم ،داجمل دـمحم ّديسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
لاقتنالا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا
،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

.تارارقلا ءانثتساب

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

رياربف2 قفاوملا3441 ماع بجر لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

 نايز وتع نب
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.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا

.22٠2 ةــــنسيفناج91قــــــفاوملا3٤٤1 ماــــع ةيناثلا ىدامج61 يف رــــئازــجلاب رّرـــــح

لغشلا بصنم

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

 ىوـــــتسملا نــــم ةراــــيس قـــــئاس
ةريظح سيئرو ثلاثلا

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

2

8

1

3

5

2

5

26

2

8

1

3

5

2

5

26

7

5

4

3

2

1

1

348

288

263

240

219

200

200

” 

موـــــــسرملا نــــم8 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا“
82٤1 ماـــــــع ناــــضمر71 يف خرؤــــملا8٠3-7٠ مــــقر يـــسائرلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا
ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم ديدحت ىلإ رارقلا
صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو تامدخلا وأ ةنايصلا وأ
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب ،نيلماعلا ناوعألاب
: يتآلا لودجلل اقبط ،يجولونكتلا ريوطتلاو

ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

: يتأي ام نورّرقي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتتو لّدعت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا23٤1 ماع ةدعقلا يذ٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربوتكأ31
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11 يف خرؤملا٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باّجحلاو

يف خرؤملا612-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا11٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا23٤1 ماع بجر٠1

،لاصتالا ريزو تايحالص

يف خرؤملا712-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو11٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا23٤1 ماع بجر٠1
،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

٤ يف خرؤملا991-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
ناجّللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

82٤1 ماـــــع ةــــجحلا يذ12 يف خرؤــــملا رارــــقلا ىــــضتقمبو –
ناجللا ءاشنإ نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا
ةرادإلا يـــــــفظوم كالــــــسأب ةـــــصتخملا ءاــــــــضعألا ةـــــيواــــستملا
،لّدعملا ،لاصتالا ةرازو يف ةيزكرملا

: يـتأـي اـم رّرـقـي

ةيرادإلا ناجّللا ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 .لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل ءاضعألا ةيواستملا

ىدل ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا أشنت :٢ ةداملا
: يتآلا لودجلل اقبط ،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

لاصتالا ةرازو

5٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢٢ يفخرؤم رارق
ةيرادإلا ناجّللا ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل ءاضعألا ةيواستملا
.لاصتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لاصــتالا رــيزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع رفص21 يف خرؤملا٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
رشنو ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

62 يف خرؤــــملا182-12 مـــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس وـــيلوي7 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ةدـــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا99-٠9 مـقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠991 ةـــــــنس سراـــــم72 قـــــفاوـــــــملا٠1٤1 ماــــــع ناـــــضمر لّوأ

ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستـــلاو نييـــعـــتـــلا ةـــطـــلسب قـــّلـــعـــتملاو
تاـيدـلـبـلاو تاـيالوـلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــعأو نيفــظوــمــلــل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

11 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةــنـــس رــــياـــني91 قـــفاوــــملا92٤1 ماــــــع مرــــحم
كالسألل نيمتــنملا نيـــفظوـــملاب صاـــخلا يساـــسألا نوــــناــــقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

ةرادإلاولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

بترلا ناجللا

١ ةنجللا

333 3

راشتسم فرصتم
ةمجارتلا -نيمجرتملا سيئر
ءاصحإلا يف نيسدنهملا سيئر
يسيئر فرصتم
يسيئر نامجرت -مجرتم
تايئاصحإلا يف يسيئر سدنهم
يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم
للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو

نيمدختسملاولثمم
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ةرادإلاولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

بترلا ناجللا

١ ةنجللا
)عبات(

٢ ةنجللا

٣ ةنجللا

٤ ةنجللا

5 ةنجللا

6 ةنجللا

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

للحم فرصتم
تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم
نامجرت - مجرتم
 تاظوفحم نيمأ يقئاثو
فرصتم دعاسم
ءاصحإلا يف1 ىوتسم سدنهم دعاسم
يلآلا مالعإلا يف1 ىوتسم سدنهم دعاسم

فرصتم

ةرادإلل يسيئر قحلم
يسيئر يرادإ بساحم
يسيئر ةيريدم بتاك
ةرادإ قحلم

يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت

ةيريدم بتاك
يسيئر ةرادإ نوع
يرادإ بساحم
 يلآلا مالعإلا يف ينقت
ةرادإ نوع

بتاك
فنصلا جراخ نم ينهم لماع
لوألا فنصلا نم ينهم لماع

يناثلا فنصلا نم ةرايس قئاس

نيمدختسملاولثمم

ناجّللا ءاشنإ نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا82٤1 ماع ةجحلا يذ12 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٣ ةداملا
.لدعملا ،لاصتالا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا

.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤  ةداملا

.22٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف رئازجلاب رّرح

 يناميلسوب دمـحم
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ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج5٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢٢ يفخرؤم رارق
.لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل ءاضعألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت دّدحت ،22٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خرؤم رارق بجومب
: يتآلا لودجلل اقبط ،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل ءاضعألا

ةرادإلاولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

بترلا ناجللا

١ ةنجللا

٢ ةنجللا

٣ ةنجللا

٤ ةنجللا

5 ةنجللا

ينادمح ميرم -
ةياوح رداقلا دبع -
يواسيعلا اينوص -

بــــــيـــــــــــط ةــــــــــيــــضار -
يميغزلا

لباد ةريهز -
لحكل يلع ديس -

ةلوم نامحرلا دبع -
 دعموب ناوضر -

يديعس دمـحم -
روقاشوب نيرسن -

بلاط ةرهز -
روعل دمحأ -

ةطيليلب ةنيمأ -
ةكب نيسح قراط -
 ريخلب ةريهش -

ةقودنشوب ةريمس -
تفيرشات ةميلح -
 يجارد دمـحم -

يركز ةدب ةسينأ -
 يشيشرف لامأ -

ليلموأ ةميكح -
يرمعل يلع ديس -

حضاو ةيهز -
ىوــــــقــــــت ةدرو -

نيساوح

فيرش ةمطاف -
رمع يلاد دمحأ -
نالع رداقلا دبع -

فيرش ةمطاف -
رمع يلاد دمحأ -
نالع رداقلا دبع -

فيرش ةمطاف -
نالع رداقلا دبع -

فيرش ةمطاف -
نالع رداقلا دبع -

فيرش ةمطاف -
نالع رداقلا دبع -

راشتسم فرصتم
ةمجارتلا - نيمجرتملا سيئر
ءاصحإلا يف نيسدنهملا سيئر
يسيئر فرصتم
يسيئر نامجرت - مجرتم
تايئاصحإلا يف يسيئر سدنهم
يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم
للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو
للحم فرصتم
تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم
نامجرت - مجرتم
 تاظوفحم نيمأ يقئاثو
فرصتم دعاسم
ءاصحإلا يف1 ىوتسم سدنهم دعاسم
يلآلا مالعإلا يف1 ىوتسم سدنهم دعاسم

فرصتم

ةرادإلل يسيئر قحلم
يسيئر يرادإ بساحم
يسيئر ةيريدم بتاك
ةرادإ قحلم

يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت

ةيريدم بتاك
يسيئر ةرادإ نوع
يرادإ بساحم
 يلآلا مالعإلا يف ينقت
ةرادإ نوع

نيمدختسملاولثمم

رصاون رمع -
ندشم دمـحم -
رداغج ليلجلا دبع -

رصاون رمع -
ندشم دمـحم -
رداغج ليلجلا دبع -

رصاون رمع -
رداغج ليلجلا دبع -

رصاون رمع -
رداغج ليلجلا دبع -

رصاون رمع -
رداغج ليلجلا دبع -
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ةرادإلاولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

بترلا ناجللا

6 ةنجللا

راكرك ناوضر -
يليضوف دارم -

ةميلح نب يلاليج -
ريرس ةينغ -

فيرش ةمطاف -
نالع رداقلا دبع -

بتاك
فنصلا جراخ ينهم لماع
لوألا فنصلا نم ينهم لماع

يناثلا فنصلا نم ةرايس قئاس

نيمدختسملاولثمم

رصاون رمع -
 رداغج ليلجلا دبع -

كالسأب ةصتــــخملا ءاضعألا ةـــــيواستملا ناـــــجـــــّلـــــلا سأرـــــي
رمع ديسلا ،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم
.لئاسولاو ةرادإلا ريدم ،رصاون

93٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةــــليكشت دــــيدجتنـــمضتملاو81٠2 ةـــنس رــــياني٥1 قــــفاوملا
كالسأب نيتصتخملا ءاضعألا يتيواستملا نيتيرادإلا نيتنّجللا

.لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم
`````````````````````````H`````````````````````````

5٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢٢ يفخرؤم رارق
ىدل نعطلا ةنجل ءاشنإ نمضتي٢٢٠٢ ةنس يفناج
.لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لاصــتالا رــيزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع رفص21 يف خرؤملا٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
رشنو ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس وـــيلوي7 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لّوأ يف خرؤملا99-٠9 مـقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قــــــــلعتملاو٠991 ةــــــنس سراـــــم72 قــــــفاوملا٠1٤1 ماـــــع ناــــضمر
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

11 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91قفاوملا92٤1 ماع مرحم
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
لّدــــعملا ،ةــــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــــكرـــــتشملا

،مّمتملاو

11 يف خرؤملا٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم
يــــــقئاسو نييـــــنهملا لاـــــمعلاب صاــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
،باّجحلاو تارايسلا

يف خرؤملا612-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا11٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا23٤1 ماع بجر٠1

،لاصتالا ريزو تايحالص

يف خرؤملا712-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو11٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا23٤1 ماع بجر٠1
،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

٤ يف خرؤملا991-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
ناجّللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

قـفاوملا3٤٤1 ماــع رـــفص2 يف خرؤـــملا رارـــقلا ىـــضتقمبو –
نـــــــــعطلا ةــــنجل ءاـــشنإ نــــمضتملاو11٠2 ةــــنس رــــبمسيد72
،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدـــل

: يـتأـي اـم رّرـقـي

نعطلا ةـــنجل ءاــشنإ ىلإ رارــــقلا اذـــه فدــــهي : ىلوألا ةداملا
.لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل

ةرازوـل ةيزكرملا ةرادإلا ىدل نـعطلا ةنجل أـــشنت :٢ ةداملا
: يتآلا لودجلل اقبط ،لاصتالا
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نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

7777

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

رصاون رمع

ندشمدمـحم

رداغج ليلجلا دبع

لاسك ةليبن

عارذوب ةنيمأ

ةحيلصوأ ةنيدم

نياح لامك

فيرش ةمطاف

رمع يلاد دمحأ

نالع رداقلا دبع

طوشدمـحم

ةداق ناميلس

نينوم يبرعلا

روصنم ةديرف

يواسيعلا اينوص

دعموب ناوضر

يديعسدمـحم

ينادمح ميرم

لباد ةريهز

ةلوم نامحرلا دبع

بلاط ةرهز

ةياوح رداقلا دبع

لحكل يلع ديس

روقاشوب نيرسن

يميغزلا بيط ةيضار

روعل دمحأ

راكرك ناوضر

يليضوف دارم

نعطلا ةنجل ءاشنإ نــمضتملاو11٠2 ةنــس رـــبمسيد72 قـــفاوملا33٤1 ماع رفص2 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٣  ةداملا
.لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا

.22٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف رئازجلاب رّرح

 يناميلسوب دمـحم
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ةرادإلا ىدل نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج5٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢٢ يفخرؤم رارق
.لاصتالا ةرازول ةيزكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةرادإلا ىدل نعطلا ةنجل ةليكشت دّدحت ،22٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خرؤم رارــق بــجومب
: يتآلا لودجلل اقبط ،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا

.لئاسولاو ةرادإلا ريدم ،رصاون رمع ديسلا ،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل نعطلا ةنجل سأري

نعطلا ةنجل ةليكشت ديدجت نمضتملاو81٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
.لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا


