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ةيلخاد مظن

 ةيروتسدلا ةمكحملا

..................................................................................................................................................ةيروتسدلا ةمكحملل يلخادلا ماظنلا

ةـّيميظنت ميسارم

 ىلإ دامتعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥1 يف خرؤم ٠83-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم

 ىلإ دامتعا ليوحـت نمضتي،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥1 يف خرؤم 183-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم

 ليوحـتو باب ثادحإ نمضتي،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥1 يف خرؤم 283-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

ةـّيدرف ميسارم

 يف مجانملاو ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................سابع ينب ةيالو

 يف ةقاطلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو

 يف نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

 ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................سارهأ قوس

 يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

 نيوكتلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

 يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................ةزابيت ةيالو

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................فلشلا ةيالو يف نماضتلاو
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57  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٨١
3م 2202 ةنس ربمفون ٣١

 ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو ةعانصلا

 ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................ةريوبلا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

 ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................يزيليإ

 ةقاطلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................مجانملاو

 ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................تليسمسيت

 ةقاطلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................ةبانع ةيالوب شيرلا عارذل ةيرادإلا ةعطاقملاب

 يف نيدهاجملل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو

 ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ترايت

..2 فيطس ةعماجب ريدم بئان  نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ايجولونكتلا دهعم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةريوبلا ةعماجب

 بابشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

 يف ةضايرلاو بابشلا ريدم  نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................تليسمسيت ةيالو

 يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................ ةنيطنسق ةيالو يف نماضتلاو

...ةلشنخ ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ليغشتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ترقوت

 ديصلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

 ةرازوب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلاةرازو

 دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،22٠2 ةنس تشغ ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.............يئاضقلا فيشرألل ةيوهجلا زكارملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

 ةمكحم صاصتخا ةرئادب يئاضق عرف ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤2 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................فلشلا

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

 بـــــلط تاـــــفلم ةـــساردب ةـــــطبترملا تاـــــفيرــــعتلا ددــــــــحي ،22٠2 ةـــــــنس ويلوي 11 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع ةـــــــجحلا يذ 21 يف خّرؤـــم رارـــق
........................................................................تاقورحملا ليوحتو ريركت تاطاشن ةسراممل داــمتعالاو ةـــــقبسملا ةـــــقفاوملا

 تاطاشن ةسراممب ةصاخلا ةيجذومنلا طورشلا رتافد دّدحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥2 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................تاقورحملا ليوحتو ريركت

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


 ددحت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

......................................................................................................................................................ةشعنملا تابورشملا ضعب صئاصخ

)عباـت(سرهف
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ةيلخاد مظن
 ريس ىلع ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر رهسي : 5 ةداملا

 لخاد ةيمسرلا تابسانملا يف اهلثميو ،ةيروتسدلا ةمكحملا
 .هجراخو نطولا

 ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ةلاقتسا ةلاح يف : 6 ةداملا
 ةيروتسدلا ةمكحملا عمتجت ،هل مئاد عنام لوصح وأ هتافو وأ
 بصنم روغش ةلاح تابثإل ،انس ربكألا وضعلا ةسائرب ،اروف
.اروف كلذب ةيروهمجلا سيئر غلبيو ،سيئرلا

 ةــيروـتسدــلا ةــمـكـحملا ةـــساـــئر اــّـنس رــبـكألا وــضـعـلا ىلوـتـي
 .ديدج سيئر نييعت ةياغ ىلإ ةباينلاب

 لالخ ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر فالختسا متي : 7  ةداملا
 يتلا وأ ةدهعلا ءاهتنا قبست يتلا اموي )٥1( رشع ةسمخلا

 .هالعأ 6 ةداملا يف هيلع صوصنملا غيلبتلا بقعت

يناثلا لصفلا

ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ ىلع ةقبطملا ماكحألا

 ةرشابم لبق ،ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ يدؤي : ٨ ةداملا
 ةـمـكـحـمـلـل لوألا سيـئرـلا ماـمأ ةـيروـتسدـلا نيمـيـلا ،مـهـماــهــم
    .ايلعلا

 ةسرامم يف ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ عرشي : ٩ ةداملا
 ةـمكـحملا رــقـمب ةـيـئاــفتـحا ةــسلـج يف مهبيصنت دــعـب مــهماــهــم
.ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر اهيلع فرشي ةيروتسدلا

 مهماهمب ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ علطضي : 0١ ةداملا
 .تاونس )6( تس اهتدم ةدحاو ةدهعل

 لك ةـــيروــتسدــلا ةــمـكـحملا ءاـضعأل يــفـصنلا دــيدـجـتلا مــتـي
 قبست يتلا ًاموي )٠9( نيعستلا فرظ يفو ،تاونس )3( ثالث
.ةيراجلا مهتدهع ءاضقنا

 ىلع ،ءاضعأ )6( ةتس يفصنلا ديدجتلا لمشي : ١١ ةداملا
: يتآلا وحنلا

 فرط نم نينيعملا ءاضعألا نيب نم نينثا )2( نيوضع –
،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ءانثتساب ،ةيروهمجلا سيئر

 نيبختنملا )2( نينثالا نيوضعلا نيب نم ) )1ادحاو اوضع –
،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا نع

 نيبختنملا )6( ةتسلا ءاضعألا نيب نم ءاضعأ )3( ةثالث –
.يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ نم

 ،ةعرقلا ماظن قفو لّوألا يفصنلا ديدجتلا متي : 2١ ةداملا
 11و ٠1  داوملا ماكحأ يف ةدّدحُملا تايفيكلاو طورشلا بسح
.يلخادلا ماظنلا اذه نم 71و 61و ٥1و ٤1و 31و

 ةيروتسدلا ةمكحملا

ةيروتسدلا ةمكحملل يلخادلا ماظنلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ
 881و 781و 681و ٥81 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم 981و
 يف خرؤملا 39-22 مــقر يساـــئرـــلا موسرـــملا ىضتـــقــمبو –

 قــلعتـملاو 22٠2 ةنس سرام 8 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ناـبــعش ٥
،ةيروتسدلا ةمكحملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠1 يف خرؤملا ررقملا ىضتقمبو –
 لكايهل يلخادلا ميـظـنتلا ددــحـي يذــلا 22٠2 ةنس ليربأ 11
،اهتزهجأو ةيروتسدلا ةمكحملا

 ،ةلوادملا دعبو  –
 يتآلا ةيروتسدلا ةمكحملل يلخادلا ماظنلا ىلع قداصت

: هصن

ةماع ماكحأ

 ةقلعتملا ماكحألا يلخادلا ماظنلا اذه ددحي : ىلوألا ةداملا
 صوصنلاو روتسدلا ماكحأل اقبط اهريسو ةيروتسدلا ةمكحملاب
.ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

 ،رئازجلا ةنيدم يف ةيروتسدلا ةمكحملا رقم نوكي : 2 ةداملا
.روتسدلا نم 89 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم

 مدعب عفدلا تاسلج دقعت نأ ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي
 يروتسدلا ءاضقلا بيرقت راطإ يف اهرقم جراخ ةيروتسدلا

 .نطاوملا نم

لوألا بابلا

 ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ

 لوألا لصفلا

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

 سيئر نيعي ،روتسدلا نم 881 ةداملا ماكحأل اقبط : ٣ ةداملا
 اهتّدم ةدحاو ةدهعل ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ةيروهمجلا

 .تاونس )6( تس
 نيمـيلا ةيروــتـسدــلا ةـــمـكحملا ســيـئر يدؤـــي : ٤ ةداملا

 .ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا مامأ ةيروتسدلا
 موي رورم دعب هماهم ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر رشابي

 .هبيصنت حيرات نم لماك
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 يأب ،اوذــختـي نأ ةــيروـتسدـلا ةــمـكحملا ءاـضـعأل زوــجـي ال
 ةــــضورـعـملا اـــياضــقلا يف فـــقوــم يأ ،لاـــــكـشألا نـــم لـــكـش
 اهيف تلصف نأ اهل قبس يتلا وأ ،ةــيروـتسدــلا ةـمـكـحملا ىلـع
 .اهيلع ضرعت نأ لمتحي وأ

 صخري نأ ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نكمي : 02 ةداملا
 ،ةيركفلاو ةيملعلا ةطشنألا يف ةكراشملاب ةمكحملا ءاضعأ دحأل
 يأ اهل نكي ملو ةمكحملا ماهمب ةقالع ةكراشملا هذهل ناك ىتم
 .اهتيلالقتسا ىلع ريثأت

 دارملا طاشنـــلا نـــع الصفـــم اضرـــع ينـــعملا وضعـــلا مدـــقـــي
 ارـيرـقـتو ،ةـيروــتسدــلا ةــمــكحملا سيــئر ىلإ هــيــف ةــكراشملا

.هتكراشم دعب الصفم

 ةــسراــمـمل ةـــبوــلـطملا طورــشـلا حـبـصـت اــمدــنـع : ١2 ةداملا
 ،ةافوتسم ريغ وأ ةرفوتم ريغ هتمهمل ةيروتسدلا ةمكحملا وضع
 ةيروتسدلا ةمكحملا دقعت ،اريطخ الالخإ هتابجاوب لخي امدنع وأ
 .هتاحيرصت يف هيلإ عامتسالل ،اهئاضعأ لك روضحب اعامتجا

 ،هــتاــبــجاوــب رــيــطــخ لالــخإ ينــعملا وضعـــلا ىلع لـــجُس اذإ
 ةلاح يفو .هتلاقتسا ميدقت ةيروتسدلا ةمكحملا هنم بلطت
 ،اهئاضعأ ةيبلغأب لصفتو ةيروتسدلا ةمكحملا عمتجت ،هضفر

.هروضح نود ينعملا ةيضق يف

 عتمتي ،روتسدلا نم 981 ةداملا ماكحأل اقبط : 22 ةداملا
 ةطبترملا لامعألا نع ةناصحلاب ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ

  .مهماهم ةسراممب

 ةــيروـتـسدــلا ةــمـكـحملا وـضـع ةــناـصــح عــفرــت نأ نــكـمــي ال
 لزانتبّ الإ هـماـهـم ةسراــممـب ةـطـبـترـملا رـيــغ لاـــمـعألا بـبـســب

 .ةيروتسدلا ةمكحملا نم نذإب وأ ةناصحلا نع هنم حيرص

 ةمكحملا وضع نع ةناصحلا عفر بلط عدوُي : ٣2 ةداملا
 رـيـغ لاـمـعألا نـع ةـيــئازجلا ةــعــباــتملا لــجأ نــم ،ةــيروــتسدــلا
 ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ىدل ،هماهم ةسراممب ةطبترملا

  .لدعلاب فلكملا ريزولا فرط نم

 ،لزانتي نأ ةيروتسدلا ةمكحملا وضعل نكمي : ٤2 ةداملا
 سيئرل همدقي بوتكم حيرصتب كلذو هتناصح نع ،اعوط

.ةيروتسدلا ةمكحملا

 ،رضـحـم يف تبـثـتو اروــف ةـيروـتـسدـلا ةــمـكـحملا عـمـتجـت
 .هتناصح نع ينعملا ةيروتسدلا ةمكحملا وضع لزانت

 ةيروتسدلا ةمكحملا وضع لزانت مدع ةلاح يف : 52 ةداملا
 رـظنلل ةــيروـتـسدــلا ةـمـكحملا عـمـتـجت ،هــتـناــصح نــع ينعملا

 .هنع ةناصحلا عفر بـلـط يف

 هناكمإبو ،ينعملا وضعلل ةيروتسدلا ةمكحملا عمتست
.عافدب ةناعتسالا

 بلط يف ،اهئاضعأ ةيبلغأب ،ةيروتسدلا ةمكحملا لصفت
.ينعملا وضعلا روضح نود لاجآلا برقأ يف ةناصحلا عفر

 ةسائرب ،ةينلع ةسلج يف ةعرقلا ةيلمع متت : ٣١ ةداملا
 نيمأو ءاضعألا ةفاك روضحبو ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
  .ةيروتسدلا ةمكحملا تاراطإو طبضلا

 ةسلج نع ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ دحأ بايغ ةلاح يف
 هنـــكــــميو ،ةيروـــتــسدلا ةمـــكـــحملا ســــيئر كلذب ملــعي ،ةـــعرـــقلا

 .هنع بوني رخآ وضع فيلكت

 ،ةفرظأ لخاد قاروأ عضوب ةعرقلا ةيلمع ىرجت : ٤١ ةداملا
 يف ءاضعألا نم وضع لك مساو بقل اهنم ةدحاو لك نمضتت

 ءاضعأ نم ةئف لكل ةصصخملا )٥( ةسمخلا عارتقالا قيدانص
: يتآلا وحنلا ىلع ،ةيروتسدلا ةمكحملا

 نم نينيعملا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأب صاخ قودنص –
 ،ةيروهمجلا سيئر فرط

 ةـــيروــتسدــلا ةـمـكـحـمــلا )2( يوــضـعـب صاــخ قودـــنـص –
 ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا نع نيبختنملا

 ةــيروـتسدــلا ةــمكـحملا ءاـضــعأــب ةـصاــخ قــيداـنــص )3( ةــثالــث –
 تاودنلا بسح يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ نيب نم نيبختنملا
 ،طسولا تاعماجل ةيوهجلا ةودنلل قودنص( تاعماجلل ةيوهجلا

 ةودنلل قودنصو ،برغلا تاعماجل ةيوهجلا ةودنلل قودنص
 .)دالبلل ،قرشلا تاعماجل ةيوهجلا

 فرظو ،لوألا قودنصلا نم نيفرظ بحس متي : 5١ ةداملا
 نم قودنص لك نم دحاو فرظو ،يناثلا قودنصلا نم دحاو
 نيبختنملا )6( ةتسلا ءاضعألل ةصصخملا ةثالثلا قيدانصلا

 .يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ نيب نم

 مهئامسأ بحس مت نيذلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ ربتعي
.يفصنلا ديدجتلا ةيلمعب نيينعملا مه عارتقالا قيدانص نم

 ،ةعرقلا ةيلمع لوح ارضحم طبضلا نيمأ ررحي : 6١ ةداملا
 .ةجاحلا دنع هيلإ عوجرلل طبضلا ةنامأ ةحلصمب ظفحي

 رضحـم اـهؤاضعأو ةـيروــتسدــلا ةــمــكحملا سيــئر عــّقوــي
 .ةيروهمجلا سيئر ىلإ اروف غلبيو ،ةعرقلا ةيلمع

 ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ ةعرقلا رضحم نم ةخسن غلبت
 ميلعتلاب فلكملا ريزولاو ،ةلودلا سلجم سيئرو ،ايلعلا
   .يملعلا ثحبلاو يلاعلا

 ميظنت ،ررقمب ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ددحي : 7١ ةداملا
 .اهتاءارجإو ةعرقلا ةيلمع ريسو

 روـــضــحب ةيروـــتــسدلا ةمـــكــحملا ءاــــضعأ مزــــتلي : ٨١ ةداملا
 ةكراشملاو ةيروتسدلا ةمكحملا تاعامتجاو تالوادمو تاسلج
  .اهتاطاشن يف ةيلعفلا

 فورظلا لك يف ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ مزلي : ٩١ ةداملا
 ساــسـملا هــنأـش نــم اــم لـــك نــع عاـنـتـمالاو ،ظــفـحـتلا بــجاوــب
 ةماركو ةسسؤملا ةباهمو مهتهازنو مهدايحو مهتيلالقتساب
  .اهنودؤي يتلا ةمهملا
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 ةمكحملا سيئر مامأ ةينوناقلا نيميلا ماعلا نيمألا يدؤي
 : ةيتآلا ةغيصلا بسح ةيروتسدلا

 ،ةهازنب يتفيظو سرامأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ"
 ،تاسلجلاو تالوادملاو تاعامتجالا رضاحم ظفحأ نأو
 لوقأ ام ىلع هللاو ةيروتسدلا ةــمــكـحملا تارارـــقو ءارآو

."ديهش

 اهؤاضعأو ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر عّقوي : 6٣ ةداملا
 .ةيروتسدلا ةمكحملا تالوادم رضاحم نورضاحلا

 ةــــمـــكــــحملا تالوادــــم رـــضاـــحم ظـــفــــح ماـــعلا نيــــمألا ىلوــــتـــي
  .ةيروتسدلا

ثلاثلا بابلا

ةيروتسدلا ةمكحملا تاطاشن

 ةيجراخلا تاقالعلاو 

 ةيوضع ىلإ مامضنالا ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي : 7٣ ةداملا
 اهتايلاعف يف ةكراشملاو ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملاو تائيهلا

 ملو ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمعو كلذ فانتـي مل ام ،اهتطشنأو
.اهدايحو اهتيلالقتسا ىلع رثؤي

 عـم نواـعـت تاـيـقاـفـتا مارـبإ ةـيروـتسدـلا ةـمــكحملا نــكــمــي
 ةطبترملا تالاجملا يف ةيبنجألاو ةينطولا تامظنملاو تائيهلا

.اهتاصاصتخاب

 تارهاظت ّمظنت نأ ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي : ٨٣ ةداملا
.اهماهمب ةلص تاذ ةيلودو ةينطو

 تاذ تانايب رادصإ ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي : ٩٣ ةداملا
.اهتاصاصتخاو اهتاطاشنب ةلص

 رشنو ةيقرت ىلع ةيروتسدلا ةمكحملا لمعت : 0٤ ةداملا
: لالخ نم ةيروتسدلا ةفاقثلا

 نمضتت ةيرشن يهو : يرئازجلا يروتسّدلا هقفلا ماكحأ –
،يرئازجلا يروتسّدلا داهتجالا ماكحأ عومجم

 ةيونس فصن ةلجم يهو : ةيروتسدلا ةمكحملا ةلجم –
 داـهـتـجالاو نوــناــقـلا يـف ثوحــبـلاو تاــساردــلا رــشـنـب ىـنــعـت
،نييروتسدلا

 يفرـعـمو يـملـع ءاـضــف : ةيروتسدــلا ةـمكـحملا ةبــتـكـم –
،يملعلا ثحبلا ليهست يف مهاسي يمقر

 ةأشن ضرعتسي يلخاد ءاضف : يروتسدلا ءاضقلا فحتم –
 ةلدابتم فحتو اياده مضيو ،ملاعلا يف يروتسدلا ءاضقلا

،ةيلودو ةيميلقإ تائيهو ةيبنجأ ةيروتسد سلاجمو مكاحمل

 لاصتالل ةليسو : ةيروتسدلا ةمكحملل ينورتكلإلا عقوملا –
،لصاوتلاو

 طئاسو ىلع ةيروتسّدلا ةمكحملل ةيمسّرلا تاحفّصلا –
 .يعامتجالا لصاوتلا

 حيرصتلا ،ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ ىلع بجي : 62 ةداملا
 ،اهئاهتنا دنعو ،مهماهمل مهمالتسا درجمب مهتاكلتممب ايباتك
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو

 ةيروتسدلا ةمكحملا وضع ةافو وأ ةلاقتسا ةلاح يف : 72 ةداملا
 ةيبلغأب ةيروتسدلا ةمكحملا لوادتت ،هل مئاد عنام لوصح وأ
.هبصنم روغش ةلاح تابثإل اهئاضعأ

 ىلإو ،اروف ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلوادـــملا نم ةخسن غـّلبت
 ريزولاو ،ةلودلا سلجم سيئرو ،ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا
 .ةلاحلا بسح ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

 ةمكحملا ءاضعأ دحأ بصنم روغش ةلاح يف : ٨2 ةداملا
 .هفالختسا متي ،هالعأ 72 ةداملا يف ةروكذملا بابسألل ةيروتسدلا

 .ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملا فلختسملا وضعلا لمكي

يناثلا بابلا

 تاسلجو تالوادمو تاعامتجا ريسب ةقلعتملا ماكحألا
ةيروتسدلا ةمكحملا

 تاعامتجا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر سأري : ٩2 ةداملا
 .ةيروتسدلا ةمكحملا تاسلجو تالوادمو

 لوـصــح وأ ةــيروـتـسدــلا ةــمـكـحملا ســيـئر باـيـغ ةــلاــح يـف
 تالوادمو تاعامتجا ةسائر ّانس ربكألا وضعلا ىلوتي ،هل عــناــم
 .ةمكحملا تاسلجو

 اهؤاضعأو ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر يدتري : 0٣ ةداملا
 .تاسلجلا ءانثأ ةبج

  .ةبجلا تافصاوم ،ررقمب ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ُدَِّدحُي

.اهسيئر نم بلطب ةيروتسدلا ةمكحملا عمتجت : ١٣ ةداملا

 روضحبّ الإ ةيروتسدلا ةمكحملا تالوادم ُِّحصَت ال : 2٣ ةداملا
.لقألا ىلع اهئاضعأ نم )9( ةعست

 ةيبلغأب اهتارارق ةيروتسدلا ةمكحملا ذختت : ٣٣ ةداملا
 نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةـلاح يفو .نيرضاحلا اهئاضعأ

.احّجرم سيئرلا توص

 ةــباــقرــب ةـــقــلـعـتـملا اــهـتارارــق ةــيروتـسدــلا ةــمـكـحملا ذـخـتـت
 ،ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب ،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم
 ٤9 ةداملا يف ةررقملا تالاحلا يف اهئاضعأ )3/٤( عابرأ ةثالثبو
.روتسدلا نم )7و 1 ناترقفلا(

 ةقلغم ةسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا لوادتت : ٤٣ ةداملا
.طقف اهئاضعأ روضحب

 تاعامتجا رضاحم ريرحت ماعلا نيمألا ىلوتي : 5٣ ةداملا
 .ةيروتسدلا ةمكحملا
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م 2202 ةنس ربمفون ٣١ 8

 يناثلا عيبر 5١ يف خرؤم 0٨٣-22 مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 0١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتداــمــلا اــمـــيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضـتـقــمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
  ،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا
 ةيــنازــيـم نــم ةـــكرــتـشـملا فــيـلاــكــتـلا ةــيــنازــيــمل ةـصـصـخملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 يف خرؤملا ٤23-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32

 يف همدختست راعـــش ةـــيروـــتـــسدلا ةمـــكــــحــــملل : ١٤ ةداملا
.يمسرلا اهعقوم ىلعو اهتاعوبطمو اهتاروشنم

 راعشلا لكش ،ررقمب ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ددحي 
.ةينقتلا هتافصاومو

 راطإ يف ،ءوجللا ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي : 2٤ ةداملا
 يف ةيلاع تاءافك يوذ نيثحابو ءاربخ تامدخ ىلإ ،يدقاعت
 .ةراشتسالاو ةربخلا لاجم

عبارلا بابلا

ةيماتخ ماكحأ

 ةيروتسدلا ةمكحملل يلخادلا ماظنلا ليدعت نكمي : ٣٤ ةداملا
.اهئاضعأ ةيبلغأ نم بلطب وأ ةمكحملا سيئر نم حارتقاب

 ةيمسرلا ةديرجلا يف يلخادلا ماظنلا اذه رشني : ٤٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 ربمتبس 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاـــحلب رـــمع

،اوضع ،يوالسع ىليل
،اوضع ،هـللا دعس يرحب
،اوضع ،سانم حابصم
،اوضع ،يدوليم يلاليج
،اوضع ،وبع نب ةحيتف
،اوضع ،فيرخ باهولا دبع
،اوضع ،رامع سابع
،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع
،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري 

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.9٠٥.7( رانيد فالآ ةعستو ةئامسمخو نييالم ةعبس
 19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عــّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 ةعبس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : 2 ةّداملا
 دــّيقي )جد ٠٠٠.9٠٥.7( رانيد فالآ ةعستو ةئامسمخو نييالم

 ةـيـلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازو رــيــيست ةــيــنازــيــم يف
 ةيزكرماللا حلاصملا” ٤1–٤3 مقر بابلا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو
.”ةقحلملا فيلاكتلا – ةلودلل ةعباتلا

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ةــّيروــهــمــجــلـــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رشنـــي يذـــلا موسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع يــناـثــلا عـــيـبر ٥1 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون ٠1

نوبت ديجملا دبع

ةـّيميظنت ميسارم
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9م 2202 ةنس ربمفون ٣١

 يناثلا عيبر 5١ يف خرؤم 2٨٣-22 مقر يسائر موسرم
 نمضتي،2202 ةنس ربمفون 0١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو باب ثادحإ

.لاصتالا ةرازو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناــتداـــمــلا اـــمـيـس ال ،روـــتـسدـــلا ىلــع ءاـــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا
،ممتملاو

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
  ،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا
 ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازـــيمل ةصصخملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 يف خرؤملا ٤2–22 مقر يذيفنتلا موــسرــمــلا ىضـتـقـمبو –
 22٠2 ةـنـس يـفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمـج 92
 لاــصـتالا رــيزوــل ةصصخملا تاداـمـتـعالا عــيزوــت نمضـتـملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

 ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 11–73 همقر باب – ةفلتخم تاقفن – عباسلا مسقلا ،لاصتالا

 ةـيرضحلا تاـتـفالـلا تاـمدـخـب ةـقـلـعـتملا تاـقـفـنــلا” هــناوــنــعو
.”22٠2 ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمقل جيورتلل

 هردـق داـمـتـعا 22٠2 ةـنـس ةـيـــنازـــيـم نـــم ىغـــلـي : 2 ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٤.31( رانيد فلأ ةئامعبرأو انويلم رشع ةثالـث
 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 ةثالث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا
 دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٤.31( رانيد فلأ ةئامعبرأو انويلم رشع

 11–73 مقر بابلا يفو لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم يف
 جيورـتـلـل ةـيرضحلا تاـتـفالـلا تاـمدـخـب ةـقـلـعـتملا تاـقـفــنــلا”
.”22٠2 ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمقل

 اميف لك ،لاصتالا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٤ ةّداملا
 ةدـيرجلا يف رشنــــي يذــــلا موسرملا اذــــه ذــــيــــفـــــنـــــتـــــب ،هصخـــــي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 قـفاوـملا ٤٤٤1 ماـــع يناـثـلا عــيـبر ٥1 يـف رـــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون ٠1

 نوبت ديجملا دبع

 يناثلا عيبر 5١ يف خرؤم ١٨٣-22 مقر يسائر موسرم
 نمضتي،2202 ةنس ربمفون 0١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدـــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
  ،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤملا ٥٠-22 مقر يذــيفـنتلا موــسرــمــلا ىــضـتـقــمبو –
 22٠2 ةنـس يــفـناــج 3 قـــفاوـملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج 92
 نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 داــــمـتــعا 22٠2 ةـنـس ةـــيـــنازــيــــم نــــم ىــغــلـــي : ىلوألا ةّداملا
 ّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.92( راـــنـــيد نوــيـلــم نورشـعو ةعـست هردق
 19-73 مـــقر باـبــلا يـفو ةـــكرــتـشـملا فـيـلاــكـتلا ةــيـنازــيـم يــف
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 هردــــق داــــمــــتــــعا 22٠2 ةنس ةـيـنازــيـمل صــصـخـي : 2 ةّداملا
 يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.92( رانــــيد نويـــلـــم نورــــشعو ةــــعــــســــت
 ،ةيزكرملا ةرادإلا – لوألا عرفلا ،ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم
 ةقلعتم فيراصم – ةيزكرملا ةرادإلا” ٥٠-73 مقر بابلا يفو
.”يلودلا ميكحتلاب

 يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ةـــّيرـــئازــجلا ةـــّيروــهـمـجلل ةـــّـيـمـــسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف رــشـنـي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناـثـلا عــيـبر ٥1 يـف رـــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون ٠1

 نوبت ديجملا دبع



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر 57٨١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربمفون ٣١ 10

 ٤٤٤١ ماــع يناـثـلا عـيـبر٤ يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم
 ماـهـم ءاــهـنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ 0٣ قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 نيب ام لدابتلاو نواعتلل اريدم هتفصب ،يناديعس يقزرأ –
،لكيهلا ءاغلإ ببسب ،تاعماجلا

 ريوطتو تاكبشلل اريدم هتفصب ،يفرخ نيمألا دـمحم –
،هبلط ىلع ءانب ،ةنمقرلا

 ةيعماجلا ةكارـشلل رــيدــم ةــبـئاــن اــهـتـفـصـب ،حــجـفـل ةـــماــم –
.اهبلط ىلع ءانب ،ةيثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع يــناـثــلا عــيـبر٤ يـف خّرؤــم يذـيــفـنت موــسرــم

 ماـهـم ءاـهـنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ 0٣ قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ناويد سيئر

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ينادم رضخل ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا
 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب
.هبلط ىلع ءانب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع يناـثـلا عـيـبر2١ يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم

 ماهم ءاـهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.ةزابيت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دـمحم يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
 ،ةزابيت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،يتخب نيمل

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر2١ يف خّرؤــم يذـيـفنـت موــسرــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.فلشلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رداقلا دبع دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قـفاوـملا
 ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،يميهد
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فلشلا

 ٤٤٤١ ماــع يــناــثــلا عــيـبر٤ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موــسرــم
 ماـهم ءاــهــنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ 0٣ قفاوملا

 .سابع ينب ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةزــمـح دـــّيـسـلا ماــهـم ىــهـنـت ،22٠2 ةـنـس رــبوـــتـكأ ٠3 قــفاوـملا

 ،سابع ينب ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم هتفصب ،حابرلوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع يـناـثــلا عـيــبر٤ يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موـــسرــم

 ماـهـم ءاـهــنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ 0٣ قفاوملا
.نيتيالو يف ةقاطلل نيريدم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا
 ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةقاطلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل
،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،رفعج نب ةفيلخ –
.تليسمسيت ةيالو يف ،نابعشوأ ميركلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.نيتيالو يف نيدهاجملل نيريدم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
 نيتـيالوـلا يف نـيدـهاـجــمــلــل نــيرــيدــم اــمــهــتــفصب ،اــمــهاــمسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا

،ناسملت ةيالو يف ،يرارت دمحأ ديس –
.سابعلب يديس ةيالو يف ،يروصنم ىسيع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.سارهأ قوس ةيالو يف ةيبرتلا ريدم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةداد نب حلاص ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
 هـفـيـلـكــتــل ،سارــهأ قوس ةــيالو يف ةــيــبرــتــلــل ارــيدــم هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ةـّيدرف ميسارم



57  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٨١
11م 2202 ةنس ربمفون ٣١

 ٤٤٤١ ماـع يــناــثـلا عـيـبر٤ يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرـم
 ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ 0٣ قفاوملا
.تليسمسيت ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،حابرلوب ةزمح دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا

.تليسمسيت ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يـناـثـلا عـيـبر2١ يف خّرؤــم يذــيـفنت موــسرـم
 رــيدــم نييـعــت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

 شيرلا عارذل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنم
.ةبانع ةيالوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـيـجملا دــبــع دــّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 7 قـــفاوملا

 شيرلا عارذل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل ابدتنم اريدم ،يدامرك
.ةبانع ةيالوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـع يـناــثـلا عــيـبر2١ يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
 نيـيـعـت نــمـضـتـي ،2202 ةـنـس رـبــمـفوــن 7 قــفاوــمـلا

.نيتيالو يف نيدهاجملل نــيرــيدــم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيدهاجملل نيريدم

،ناسملت ةيالو يف ،يروصنم ىسيع –

.ضيبلا ةيالو يف ،يرارت دمحأ ديس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـع يـناـثـلا عــيـبر2١ يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
 ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.ترايت ةيالو يف ةيبرتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةداد نب حـلاـص دـّيـســلا نـّيـعـي ،22٠2 ةـنـس رـبـمــفوــن 7 قــفاوــملا

.ترايت ةيالو يف ةيبرتلل اريدم

 ٤٤٤١ ماـــع يــناـثـلا عـيـبر٤ يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
 ماـهــم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ 0٣ قفاوملا

 – مــجاـنــمــلاو ةـــعاـــنـصــلا ةرازوـــب تاــسارد رـــيدــم
.اقباس

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ويلوي 31 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠3 قفاوملا

 اريدم هتفصب ،لولج نب مساقلب دّيسلا ماهم ،٠2٠2 ةنس
 ةــيــعاــنـصــلا ةـــيـتـحـتـلا ىـــنـبلا رـــيوـــطـــت مــســقــب تاــساردـــلل
 – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةيعانصلا باطقألاو ةيتسيجوللاو

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يناــثـلا عـيـبر2١ يـف خّرؤــم يذـيفـنت موــسرــم
 ماهم ءاهنإ نمضـتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
 يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

.ةريوبلا ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةيدياوز دارم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

 يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةريوبلا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يـناــثـلا عـيـبر2١ يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
 نيـيـعـت نمضتي ،2202 ةنس رـبمــفون 7 قـــفاوـملا

.يزيليإ ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،تايغ ريهز ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.يزيليإ ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرساي ىدوه ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب يعانصلا نمألل ريدم ةبئان
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 ٤٤٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر2١ يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم
 رــيدــم نييـعــت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.ةلشنخ ةيالو يف نكسلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،ةيدياوز دارم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.ةلشنخ ةيالو يف نكسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يـناـثـلا عـيـبر2١ يـف خّرؤــم يذـيفـنـت موــسرــم
 ريدم نييـعت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.ترقوت ةيالو يف ليغشتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،دارم ليلجلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.ترقوت ةيالو يف ليغشتلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يـناـثـلا عـيبر2١ يف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم
 نيـيـعـت نـمـضـتـي ،2202 ةـنـس رـبـمـفوــن 7 قــفاوـمـلا
 تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب نيريدم باوــن
.ةيديصلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب نيريدم باون

 تاــطاـشـن ةـبـقارمل رــيدــم بــئاــن ،شــيـطـبح شورــيمـع –
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

 يلاعأو يلحاسلاو يفرحلا ديصلل ريدم بئان ،شمرد رمعم –
،راحبلا

 دــيـــصـــلاو رـيــبــكـلا دــيـصـلل رـــيدـــم بـــئاــن ،يـلـشوأ رــمــعأ –
.صصختملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يـناـثـلا عـيـبر2١ يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم
 ةريدم نييـعـت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مكاح ةزيولا ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب تاساردلل ةريدم

 ٤٤٤١ ماع يــناـثـلا عـيـبر2١ يـف خّرؤــم يذـيـفــنت موــسرــم
 بئان  نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.2 فيطس ةعماجب ريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يبلاطوب ودج نب ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

 ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
 جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا

.2 فيطس ةعماجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـع يـناـثـلا عـيبر2١ يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم
 ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.ةريوبلا ةعماجب ايجولونكتلا دهعم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،سابع تيأ ومح دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.ةريوبلا ةعماجب ايجولونكتلا دهعمل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يـناـثـلا عـيـبر2١ يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
 بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيمل دـمحم يلع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا

 ميلعتلاو ةيبرتلا طاسوأ يف ةضايرلل ريدم بئان ،يتخب
 ةرازوب لمعلا طسو يفو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاو يلاعلا
.ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع يـناـثـلا عـيـبر2١ يف خّرؤــم يذــيفـنـت موــسرــم

 رــيدــم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.تليسمسيت ةيالو يف ةضايرلاو بابشـلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يرهاط خيشلا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
.تليسمسيت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع يــناـثـلا عـيـبر2١ يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم

 رــيدــم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
 .ةنيطنسق ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يميهد رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا
 .ةنيطنسق ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضــتـقـمبو –

 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 9٠٤-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا 21٠2 ةنس رـبـمسـيد 8 قفاوملا ٤3٤1 ماــع مرــحـم ٤2
 ديدحتو يئاضقلا فيشرألل ةيوهج زكارم ءاشنإ نمضتي
،اهريسو اهميظنت تايفيك

 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
:  يتأي ام نوررقي
 يسائرلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا

 ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر
 دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،7٠٠2 ةنس
 نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم

 زكارملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
: يتآلا لودجلل اقبط ،يئاضقلا فيشرألل ةيوهجلا

لدعلاةرازو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص 2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 لغشلا بصاـنـم دادــعـت ددــحـي ،2202 ةـنـس تـشـغ 0٣
 نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو

 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.يئاضقلا فيشرألل ةيوهجلا زكارملا

––––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موــسرــملا ىــضـتـقــمب –

 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك ددحي
 اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم 8 ةداملا اميس ال ،لدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لغشلا بصانم

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع

 تيقوتلا
)١( لماكلا

 تيقوتلا
)2( يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا
 دادعتلا

)١+2(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع
لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع
سراح
لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

 عومجملا
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.يئاضقلا فيشرألل ةيوهجلا زكارملاب نيلماعلا نيدقاعتملا ناوعألا تادادعت عيزوت لوادج رارقلا اذهب قحلُت : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا

.22٠2 ةنس تشغ ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 2 يف رئازجلاب رّرح

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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قحلملا

يئاضقلا فيشرألل ةيوهجلا زكارملاب نيدقاعتملا ناوعألا دادعت عيزوت لوادج

)١( مقر لودجلا

)2( مقر لودجلا

لغشلا بصانم زكرملا

 زكرملا
 يوهجلا

راشب

ةعيبط بسح دادعتلا
لمعلا دقع 

ةدملا ددحم ريغ دقع

 تيقوتلا
)١( لماكلا

 تيقوتلا
)2( يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا  دادعتلا
)١+2(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع
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لغشلا بصانم زكرملا

 زكرملا
 يوهجلا
ةنيطنسق

ةعيبط بسح دادعتلا
لمعلا دقع 

ةدملا ددحم ريغ دقع

 تيقوتلا
)١( لماكلا

 تيقوتلا
)2( يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا  دادعتلا
)١+2(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع
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 6٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج 22 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 مسق ثادـــــحإ نــــــمضتملاو 6891 ةـــنس رـــيارـــبـــف لّوأ قـــفاوملا

،فلشلا ةمكحم صاصتخا ةرئادب ةيطشلاب

: يتأي ام رّرقي

 عرف فلشلا ةمكحم صاصتخا ةرئادب أشني : ىلوألا ةداملا
 هصاصتخا ةرئاد دتمتو ،ةيطشلا ةيدلبب هرقم نوكي يئاضق
 ضيبألاو سراف دالوأو ةيطشلا تايدلب ميلقإ ىلإ يميلقإلا

.ةجاجم

 هـصاـصـتـخا ةرــئاد دودــح يـف ،عرـفـلا اذــه فــّلــكـي : 2 ةداملا
 ةيعامتجالاو ةيراجتلاو ةيندملا اياضقلا يف رظنلاب يميلقإلا

 ةلاحلاو ةيسنجلاو تافلاخملاو ةرسألا نوؤشو ةيراقعلاو
.ةفلتخملا دوقعلاو ةيندملا

 6٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج 22 يف خّرؤملا رارقلا ىغلي : ٣ ةداملا
 مسق ثادـــــحإ نــــــمضتملاو 6891 ةـــنس رـــيارـــبـــف لّوأ قـــفاوملا

.فلشلا ةمكحم صاصتخا ةرئادب ةيطشلاب

 بيصنت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي : ٤ ةداملا
.عرفلا اذه

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربوتكأ ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤2 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس

يبط ديشرلا دبع

 ربوتكأ 02 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤2 يف خّرؤم رارق
 ةرـــئادــــب يئاضق عرــــف ءاشنإ نــــمضتــــي ،2202 ةـــنس

.فلشلا ةمكحم صاصتخا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

 3٤٤1 ماع لاوش ٤ يف خّرؤملا 7٠-22 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ،يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو 22٠2 ةنـس وـــياـــم ٥ قـــفاوــملا

،هنم ٥ ةداملا اميس ال

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 36-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
 دّدحي يذلا 8991 ةنس رياربف 61 قفاوملا 81٤1 ماع لاوش 91
 رمألا قيـبـطت تاـيــــفــيـكو ةــيــئاـــضـــــقــلا سـلاـجـملا صاــصـتخا

 سرام 91 قفاوملا 71٤1 ماع ةدعقلا يذ 11 يف خّرؤملا 11-79 مقر
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يئاضقلا ميسـقتلا نمضتـملاو 7991 ةـنــس
،هنم 9 ةداملا اميس ال

 يف خّرؤملا 233–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

)٣( مقر لودجلا

لغشلا بصانم زكرملا

 زكرملا
 يوهجلا

نارهو

ةعيبط بسح دادعتلا
لمعلا دقع 

ةدملا ددحم ريغ دقع

 تيقوتلا
)١( لماكلا

 تيقوتلا
)2( يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

 دادعتلا
)١+2(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع
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 يف خّرؤملا ٠23-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 12٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم ٥
 تاقورحملا ليوحتو ريركت تاطاشن ةسرامم طورشو دعاوق
،هنم ٥1 ةداملا اميس ال

: يتأي ام رّرقي

 موـــــسرملا نـــــم ٥1 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خّرؤملا ٠23-12 مقر يذيفنتلا

 ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدــــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو 12٠2 ةنس تـــشغ
 ةقبسملا ةقفاوملا بلط تافلم ةساردب ةطبترملا تافيرعتلا

.تاقورحملا ليوحتو ريركت تاطاشن ةسراممل دامتعالاو
 ةداــــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا تاــــفيرعتلا ددــــحت : 2 ةداملا

.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ،هالعأ ىلوألا
 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقــلا اذه رشني : ٣ ةداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
 ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس
 باقرع دمـحم

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

 ويلوي ١١ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع ةـــــــجحلا يذ 2١ يف خّرؤـــم رارـــق
 ةـــساردب ةـــــطبترملا تاـــــفيرــــعتلا ددــــــــحي ،2202 ةـــــــنس
 ةسراممل داــمتعالاو ةـــــقبسملا ةـــــقفاوملا بـــــلط تاـــــفلم
.تاقورحملا ليوحتو ريركت تاطاشن

––––––––––

،مجانملاو ةقاطلا ريزوّ نإ

 يف خرؤملا 182-12 مقر يساـــئرــلا موــسرـــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 932-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ويام 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش 91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

 قــحلملا

: تاقورحملا ليوحـت وأ ريركت ةأشنم ءاشنإ -١

طاشنلا ةعيبط

 غلبملا

 )موسر نودب(
 رانيدلاب

)جد( يرئازجلا

ةصخرلا عون

٠٠٠.291

٠٠٠.691

ةقبسم ةقفاوم

دامتعا

 ةـيـلورـتـبـلا تاـجـتـنملا ىلع لوصحلا فدـهـب تاـفــثــكملا وأ/و لورــتــبــلا رــيرــكــت
.اهتاقتشمو

 نيلوزاغلا وأ/و تافثكملا وأ/و لورتبلا ريركت نم ةقتشملا تاجتنملا ليوحت
.ىرخألا تاجتنملاو هتاقتشمو تانيفيلوألاو تايرطعلا ىلع لوصحلا فدهب

.عيمملا يعيبطلا زاغلا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا عييمت




.هتاقتشمو لوناثيملا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت




.اهتاقتشمو كاينومألا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت




.لوحكلاو تانيفيلوألاو دوقولا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت

٠٠٠.٠٤2

٠٠٠.691

٠٠٠.٠٤2

٠٠٠.691

٠٠٠.٠٤2

٠٠٠.691

٠٠٠.٠٤2

٠٠٠.691

٠٠٠.٠٤2

٠٠٠.691

ةقبسم ةقفاوم

دامتعا

ةقبسم ةقفاوم

دامتعا

ةقبسم ةقفاوم

دامتعا

ةقبسم ةقفاوم

دامتعا

ةقبسم ةقفاوم

دامتعا
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: تاقورحملا ليوحت وأ ريركت ةأشنم ليدعت وأ ليوحـت وأ عيسوت -2

طاشنلا ةعيبط

 غلبملا
 )موسر نودب(

 رانيدلاب
)جد( يرئازجلا

ةصخرلا عون

٠٠٠.8٤1 ةقبسم ةقفاوم .اهتاقتشمو ةيلورتبلا تاجتنملا ىلع لوصحلل تافثكملا وأ/و لورتبلا ريركت


 نيلوزاغلا وأ/و تافثكملا وأ/و لورتبلا ريركت نم ةقتشملا تاجتنملا ليوحت
.ىرخألا تاجتنملاو هتاقتشمو تانيفيلوألاو تايرطعلا ىلع لوصحلا فدهب

.عيمملا يعيبطلا زاغلا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا عييمت


.هتاقتشمو لوناثيملا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت


.اهتاقتشمو كاينومألا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت


.لوحكلاو تانيفيلوألاو دوقولا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت


 يعيبطلا زاغلا لصف تادحوو عناصملا ىوتسم ىلع عيمملا يعيبطلا زاغلا لصف
 ىلع لوصحلا فدـهــب ،عــبــنملا تاــطاشنــل لصفــلا تادــحو ءاــنــثــتساــب ،عــيــمملا
.ةلئاسلا امهتلحرم يف ناتوبلاو نابوربلا


 تانيفيلوألا ىلع لوصحلا فدهب ةعيمملا ةيعيبطلا تازاغلا وأ/و ناثيإلا ليوحت
.اهتاقتشمو



.ةيدعاقلا تويزلا ىلع لوصحلا فدهب ةلمعتسملا تويزلا ديدجت

٠٠6.7٥1

٠٠6.7٥1

٠٠6.7٥1

ةقبسم ةقفاوم

ةقبسم ةقفاوم

ةقبسم ةقفاوم

٠٠6.7٥1 ةقبسم ةقفاوم

٠٠6.7٥1 ةقبسم ةقفاوم

٠٠6.7٥1 ةقبسم ةقفاوم

٠٠6.7٥1 ةقبسم ةقفاوم

٠٠8.821 ةقبسم ةقفاوم

طاشنلا ةعيبط

 غلبملا
 )موسر نودب(

 رانيدلاب
)جد( يرئازجلا

ةصخرلا عون

٠٠٠.٠٤2


٠٠٠.691

ةقبسم ةقفاوم


دامتعا

 يعيبطلا زاغلا لصف تادحوو عناصملا ىوتسم ىلع عيمملا يعيبطلا زاغلا لصف
 ىلع لوصحلا فدـهــب ،عــبــنملا تاــطاشنــل لصفــلا تادــحو ءاــنــثــتساــب ،عــيــمملا
.ةلئاسلا امهتلحرم يف ناتوبلاو نابوربلا


 تانيفيلوألا ىلع لوصحلا فدهب عيمملا يعيبطلا زاغلا وأ/و ناثيإلا ليوحت
.اهتاقتشمو



.ةيدعاقلا تويزلا ىلع لوصحلا فدهب ةلمعتسملا تويزلا ديدجت

٠٠٠.٠٤2

٠٠٠.691

٠٠٠.69

٠٠٠.8٤1

ةقبسم ةقفاوم

دامتعا

ةقبسم ةقفاوم

دامتعا

)عبات( قحلملا
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 ربمتبس 22 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص 52 يف خّرؤم رارق
 ةصاخلا ةيجذومنلا طورشلا رتافد دّدحي ،2202 ةنس
.تاقورحملا ليوــحـتو ريركت تاطاشن ةسراممب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 932–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ويام 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش 91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

 يف خرؤــملا ٠23–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع مرحم ٥
 ،تاقورحملا ليوحتو ريركت تاطاشن ةسرامم طورشو دعاوق
،هنم 61 ةداملا اميس ال

: يتأي ام رّرقي

 موــسرــمـلا نــم 61 ةداــملا ماـــكـحأل اــقــيـبـطـت : ىلوألا ةداملا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤــملا ٠23–12 مــقر يذــيفنتلا

 طورشلا رــتاـفد دّدحت ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس تشغ ٤1

 ليوحـتورــيرــكــت تاــطاـشــن ةــسراــمـمـب ةصاــخـلا ةـيـجذوـمـنلا

.رارقلا اذهب يناثلاو لوألا نيقحلملا يف ،تاقورحملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمتبس 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥2 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

باقرع دـمحم

)عبات( قحلملا

: طاشنلا ةسراممل تاقورحملا ليوحت وأ ريركت ةأشنم عيبو ءارش -٣

طاشنلا ةعيبط

 غلبملا
 )موسر نودب(

 رانيدلاب
)جد( يرئازجلا

ةصخرلا عون

٠٠8.821

٠٠٠.831


٠٠٠.831

٠٠٠.831

٠٠٠.831

٠٠٠.831

٠٠٠.831




٠٠٠.831


٠٠6.9٠1

دامتعا

دامتعا

دامتعا

دامتعا

دامتعا

دامتعا

دامتعا

دامتعا

دامتعا

.اهتاقتشمو ةيلورتبلا تاجتنملا ىلع لوصحلل تافثكملا وأ/و لورتبلا ريركت

 نيلوزاغلا وأ/و تافثكملا وأ/و لورتبلا ريركت نم ةقتشملا تاجتنملا ليوحت
.ىرخألا تاجتنملاو هتاقتشمو تانيفيلوألاو تايرطعلا ىلع لوصحلا فدهب

.عيمملا يعيبطلا زاغلا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا عييمت

.هتاقتشمو لوناثيملا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت

.اهتاقتشمو كاينومألا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت

.لوحكلاو تانيفيلوألاو دوقولا ىلع لوصحلا فدهب يعيبطلا زاغلا ليوحت

 يعيبطلا زاغلا لصف تادحوو عناصملا ىوتسم ىلع عيمملا يعيبطلا زاغلا لصف
 ىلع لوصحلا فدـهــب ،عــبــنملا تاــطاشنــل لصفــلا تادــحو ءاــنــثــتساــب ،عــيــمملا
.ةلئاسلا امهتلحرم يف ناتوبلاو نابوربلا

 تانــيفيلوألا ىلــع لوـــصحلا فدــــهب عـــيمملا يــــعيبطلا زاــــغلا وأ/و ناـــثيإلا لــــيوحت
.اهتاقتشمو

.ةيدعاقلا تويزلا ىلع لوصحلا فدهب ةلمعتسملا تويزلا ديدجت
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لوألا قحلملا

 طفنلا عورف تاطاشنب صاخ يجذومن طورش رــتـفد
 زاغلاو نيلوزاغلاو تافثكملاو تاقتشملاو ماخلا

 .عيمملا لورتبلا زاغو ناثيإلاو يعيبطلا

 تابجاو ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي : ىلوألا ةداملا
 ريركتلا تاطاشن ةسرامم لجأ نم دامتعالا بحاص تامازتلاو
 تاــقـتـشـملاو ماـخلا طــفـنلا عورــف يـف تاــقورحملا لــيوــحـتو
 لورتبلا زاغو ناثيإلاو يعيبطلا زاغلاو نيلوزاغلاو تافثكملاو
.عيمملا

 رشؤـمـلاو ىـضـمـملا ،اذـه طورـشـلا رــتـفد قــفرــي : 2 ةداملا
 بلط فلمب ”هيلع قدوصو ئرق“ ةرابع لمحي يذلاو هيلع
 فرط نم هب ةقفرملا دهعتلا ةقاطب عّقوتو ألمتو .دامتعالا

.بلطلا بحاص

 ىلـع ةداـــيز ،مارـتـحاـب داــمـتـعالا بــحاــص مزــتـلـي : ٣ ةداملا
 اذكو ،اذه طورشلا رتفد ماكحأ ،لوعفملا يراسلا ميظنتلا
 ةدمتعملا تابلطتملاو تاسراـــمملاو سـيياـــقـملاو رـيـياــعـملا

 هتاطاشن ىلع ةقبطملا وأ تاقورحملا طبض ةطلس لبق نم
 .هتآشنمو

 يطغي نيمأت دقع باتتكاب دامتعالا بحاص مزتلي : ٤ ةداملا
.قيرحلا ىلع نيمأتلا اميس ال ،هدامتعا لاجم

 ةماع ةبساحم قيبطتب دامتعالا بــحاــص مزـتـلـي : 5 ةداملا
 ةيليلحت ةبساحم قيبطتبو ،لوعفملا يراسلا ميظنتلل ًاقفو
.دامتعالا اهلمشي ةأشنم لك فيلاكت ديدحتب حمست

 ،تادامتعا ةدع ىلع الصحتم ناك اذإ ،دامتعالا بحاص مزتلي
.دامتعا لكل ةلصفنم ةيليلحت ةبساحم قيبطتب

 لالخ طاشنلا ةرشابمب دامتعالا بحاص مزتلي : 6 ةداملا
 فالخ يفو .دامتعالا غيلبت خيرات نم اًموي )٠9( نيعست لجأ
 31-91 مقر نوناقلا نم 722 ةداملا ماكحأ هيلع قبطت ،كلذ
 ربـمـسـيد 11 قــفاوــملا 1٤٤1 ماـــع يناـثــلا عـيبر ٤1 يـف خّرؤملا

.تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا 91٠2 ةنس

 طاشنلا طرش مارتحاب دامتعالا بحاص مزتلي : 7 ةداملا
 داـمـتـعالا دــيدــمـت ،لاوحألا نم لاح يأب ،نـكـمي الو .يرصـحلا
 ىرخأ تاطاشن يف ،يئزج وأ يئانثتسا لكشب ،هلامـعـتـسا وأ

.دامتعالا اذه اهلمشي ال

 دودح يف هتاجتنم عيبب دامتعالا بحاص مزتلي : ٨ ةداملا
.ةيولوأ ةينطولا قوسلا نيومت ّدعــيو .هتاردق

 يرشـع ططـخـم دادـــعإـب داـمـتعالا بــحاــص مزـتـلـي : ٩ ةداملا
 اميس ال ،ةينطولا قوسلا نيومتب ةصاخلا هتآشنم ريوطتل
 داـنـتسالاـب كــلذو لــيمحتلا عرذأو نــيزخـتلا جــيراــهص اــهنـم

 نـيزــخـت تآشـنـم رـيوطـتـل ينــطولا طــطــخــملا ىلإ ،اـصوـصــخ
 ططخملا اذه ةعجارم متتو .ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت وأ /و
 طــبـض ةـطـلس فرــط نــم هــيـلـع قداــصيو ،)2( نيتـنـس لــك
.تاقورحملا

 تاءارجإلا ليلد كسمب دامتعالا بحاص مزتلي : 0١ ةداملا
 تاهيجوتو تاميظنتو لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقفو ةيلمعلا

 ةدمتعملا ريياعملاو سيياقملا اذكو تاقورحملا طبض ةطلس
 ،هتآشنمو هتاطاشن ىلع ةقبطملا وأ ةطلسلا هذه فرط نم
 .لالغتسالا تايلمع عيمج يطغيو

 ،صوصخلا ىلع ،ةأشنم لكل ةيلمعلا تاءارجإلا ليلد نمضتي
: يتأي ام

،ةأشنملا فادهأ فصو –

،ةيخانملاو ةيفارغجلا فورظلا –

،تاجتنملاو لامحألا تافصاوم –

،تاططخملا عم قطانملاو تادحولا فصو –

،جهانملل يطيطخت فصو –

: لجأ نم اميس ال ،ةيلمعلا تاءارجإلا –

،جاتنإلا / ديوزتلا *

،لاسرإلا *

،غيرفتلا /ليمحتلا *

،ةبسانم تاءارجإو تاضارتفا عم ئراط / ٍداع فقوت *

.تادادعإلا ليدعتو ةعباتم *

،ةدحو لك فادهأ فصو –

،قفارملل يطيطخت فصو –

.لامحألاو تاجتنملا ليلحت ليلد –

 تاــبــيــترــتــلا كلذــك ةــيــلــمــعــلا تاءارــجإلا لـــيـــلد لواـــنـــتـــيو
 باكسنا وأ قيرح وأ راجفنا ثودح ةلاح يف اهداختا بجاولا
 نيمدختسملا ةمئاقو ئراوطلا تادعم ةمئاق اذكو ،داوملل
 وــحنـلا ىــلع ءالــخإلا تاءارــجإو طـطـخـمو ءالــخإلــل نينـيـعـملا
.لخدتلل يلخادلا ططخملا يف هيلع صوصنملا

 تاءارجإلا ليلد رشنب دامتعالا بحاص مزتلي : ١١ ةداملا
 تاءارجإلا قيبطتب ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،مزتلي امك .ةيلمعلا
 ةاــعارـــم عــم هــطاـشـن ةـيـلاــعـف نمـضـت فورــظ يـف ةــلصـلا تاذ
 قيقحت لجأ نم هطاشن ىلع ةقبطملا ةمالسلا دــعاوــق عـيـمـج
.٥ نــم لــقأ ثداوــح راركت ةبسن

 ذاختاب دامتعالا بحاص مزتلي ،ثداح عوقو ةلاح يفو
.كلذ كرادتل ةمزاللا ريبادتلا
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 ةظفاحملا ىلع رهسلاب دامتعالا بحاص مزتلي : 2١ ةداملا
 : ةطساوب هلامع ةحص ىلع

 رــطاــخــم نــم ةــياــقوــلاــب حــمست لــمــع ةــبراــقــم قــيــبــطـــت –
،لمعلا ةئيبب ةقلعتملاو ةحصلاب رارضإلا وأ ثداوحلا

 ركبملا فشكلا لالخ نم اميس ال ،لامعلل ةيحصلا ةيطغتلا –
.اهب لفكتلاو لمعلاب ةقلعتملا ةيحصلا لكاشملا نع

 ىوـتـسم نـيسـحـتب داــمـتــعالا بـــحاــص مزـتـلــي : ٣١ ةداملا
 : لالخ نم ءاكرشلاو نئابزلا عم ةدوـجلا

 تاــجـتـنملا ةدوــج لوــح مادــتسـم لاــصـتا ططـخـم ذـيـفـنت –
،ةئيبلاو ةحصلا ىلع اهريثأتو ةقوسملا

OSI 1٠٠٤1وOSI 1٠٠9 تاداهش ىلع ةظفاحملاو دامتعالا –
 تاونس )٥( سمخ هاصقأ دعوم يف هتآشنم لك يطغت يتلا

،دامتعالا ىلع هلوصح دعب

 رييستب ةصاخلا هتمظنأل رمتسم نيسحت ماظن عضو –
 ،لاجملا اذه يف فادهألا ديدحت لالخ نم ةئيبلاو ةدوجلا

،ةيلخادلا ةعجارملا ةيلمع راطإ يف ايرود اهتيلاعف ةعجارمو

 نأ لمتحي يتلا عقاوملا ليهأت ةداعإ جمانرب ذيفنت –
،هطاشن لعفب ةثولم نوكت

 ىلع هــتآشنــم اــهــفــّلـــخـــت يتـــلا راـــثآلاـــب فراـــعملا نيسحت –
 ثوحبلا عيراشم ليومت قيرط نع اميس ال ،يجولوكيإلا ماظنلا
.ةصصختملا ةيعماجلا

 ةنايصلا تايلمع ءارجاب دامتعالا بحاص مزتلي : ٤١ ةداملا
 تادعملاو تاجتنملا مادختساب ،ايرود ،هتآشنمل فيظنتلاو
.ةيلودلا ريياعملا عم قباطتت يتلا

 طـبض ةـطـلس غالــبإــب داــمـتعالا بــحاــص مزـتلـي : 5١ ةداملا
 ثداــح عوـــقو ةــــلاـــح يـف ،ةـــحاــتــم ةــلـيـسو يأـــب تاـــقورــحملا
.هتأشنمب وأ كلتممب وأ صخشبً اررض قحلي ئراط وأ

 )27( نيعبسو نيـتنثا نوضغ يف ،دامتعالا بحاص مزتلي
 لاسرإب ،تاقورحملا طبض ةطلس غالبإ خـيراــت نــم ةعاس
 فورظ فصي ،هيلع اعــّقومو ابوتكم يلوألا قيقحتلا ريرقت
.ةذختملا ريبادتلا اذكو ثدحلا بابسأو

 ةجلاعم ةدحو ريفوتب دامتعالا بحاص مزتلي : 6١ ةداملا
 ةكبش ىلإ ةفاضإلاـب ةبلـصـلاو ةــيزاــغــلاو ةــلـئاـسـلا تاــفــّلخملل
.ةيتيزلا هايملاو راطمألا هايم عيمجتل ةلصفنم

 جمانرب ذيفنتو ميمصتب دامتعالا بحاص مزتلي : 7١ ةداملا
 ضيفخت ىلع جمانربلا اذه صني نأ بجيو .ةيوقاطلا ةعاجنلل
 لامعتساو ءابرهكلا كالهتسا اهنم اميس ال ،ةقاطلا كالهتسا
.ةددجتملا تاقاطلا

 فلم نيـيـحتو دادـــعإب داــمـتعالا بـــحاــص مزـتـلـي : ٨١ ةداملا
: ةيتآلا تامولعملا ىلع ،اصوصخ ،يوتحي نئابزلل يمقر

،نوبزلا زمر –

،يئابجلا فيرعتلا مقر –

،ةكرشلا مسا وأ مسالاو بقللا –

،فتاهلا مقرو ينورتكلإلا ديربلا ناونع –

 .تالماعملا خيرات –

 طبض ةطلسل مدقي نأب دامتعالا بحاص مزتلي : ٩١ ةداملا
: يتأي امب ةقلعتملا تانايبلا تاقورحملا

 ،هتآشنمل ةيداملا ةلاحلا –

 ،ةيرامثتسالا هعيراشم مدقت ةلاح –

 ،تانيومتلا –

،نوزخملا تايوتسمو جاتنإلا –

،نئابزلا –

.عيبلا راعسأ –

 ةددحم لوادج جذامنل اًقفو ،هالعأ ةروكذملا تانايبلا لسرت
.تاقورحملا طبض ةطلس نم ةهيجوت بجومب

 طــبـض ةــطلـس غالــبإـب داــمـتـعالا بــحاــص مزـتـلـي : 02 ةداملا
 تببست ةرهاق ةوق دوجو ةلاح يف ،ةليسو يأب ،تاقورحملا

.طاشنلا يف ريبك ضافخنا وأ عاطقنا يف

 تاـيـلـمـع لــيـهـسـتب داـــمـتـعالا بـــحاـــص مزــتـلــــي : ١2 ةداملا
 شيـتـفـتـلاو ةـباـقرـلا حـلاصم فـلـتـخمل ةـبـقارملاو شيـتــفــتــلا
 ةمزاللا قئاثولاو تامولعملا عيمج عضوب مزتليو ،ةلهؤملا

.اهفرصت تحت



....................................... يف ،............................ ــب رّرح



هيلع قدوصو ئرق

) ديفتسملا (
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دهعت ةقاطب

.............................................. ناونعلا .......... )ةكرشلا مسا وأ بقللاو مسالا( هلفسأ يضمملا انأ



: ملع ىلع يننأب : حرصأ .١

،تاقورحملا ليوحتو ريركت تاطاشن نامظني نيذللا لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلاب  –

  .تاقورحملا طبض ةطلس فرط نم ةدمتعملا ريياعملاو سيياقملاو تاهيجوتلاو حئاوللا  –

: نأ دهشأ .2

 ،ةحيحص دامتعالل يبلط يف ةدراولا تامولعملا  –

،يبلط ضفر هيلع بترتيس بذاك حيرصت يأ نأب يغالبإ مت دق  –

.يبلط عوضوم طاشـنـلا ةسراـمـمل ةمزالــلا طورــشلا عـيـمـج ىلع قــفاوأ  –

: مزتلأ .٣

،يبلط عوضوم ليوحتلاو ريركتلا تاطاشن ةسراممب قلعتملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلاب  –

.دامتعالا بلط فلم يف ةدراولا تامولعملا يف رييغت يأب تاقورحملا طبض ةطلس غالبإب  –



......................................... يف ،............................ ـب رّرح



هل صخرملا صخشلا ءاضمإ
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يناثلا قحلملا

 ةعانص طاشنب صاخلا يجذومنلا طورشلا رــتفد
 توـيزـلا ديدجت قيرط نع ةيدعاقلا تويزلا

 .ةلمعتسملا

 دــيدــحـت ىلإ ،اذـــه طورــشـلا رـــتـفد فدــهــي : ىلوألا ةداملا
 طاشن ةسرامم لجأ نم دامتعالا بحاص تامازتلاو تابجاو

.ةلمعتسملا توـيزــلا ديدجت قيرط نع ةيدعاقلا تويزلا ةعانص

 هيلع رشؤملاو ىضمملا ،اذه طورشلا رتفد قفري : 2 ةداملا
 .دامتعالا بلط فلمب ”هيلع قدوصو ئرــق “ ةرابع لمحي يذلاو
 بـحاـص فرــط نم هــب ةــقفرـملا دـــهـعتـلا ةــقاــطب عــقوــتو ألـمـتو
.بلطلا

 ةداـــيز ،مرــتـحي نأـــب داـمـتعالا بـــحاــص مزــتـلـي : ٣ ةداملا
 ،اذـــه طورــشـلا رـــتـفد ماـــكـحأ ،لوـعـفـملا يراـسـلا ميـظنـتـلا ىلـع
 ةدمتعملا تابلطتملاو تاسرامملاو سيياقملاو ريياعملا اذــكو
 هتاطاشن ىلع ةقبطملا وأ تاقورحملا طبض ةطلس لبق نم
 .هتآشنمو

 نيـمأــت دــقـع باــتـتكاـب داــمــتعالا بــحاــص مزــتلــي : ٤ ةداملا
.قيرحلا ىلع نيمأتلا اميس ال ،هدامتعا لاجم يطغي

 ةماع ةبساحم قيبطتب دامتعالا بحاص مزتلي : 5 ةداملا
 حمست ةيليلحت ةبساحمو لوعفملا يراسلا ميظنتلل ًاقفو
.جوتنم لك فيلاكت ديدحتب

 لالخ طاشنلا ةرشابمب دامتعالا بحاص مزتلي : 6 ةداملا
 فالخ يفو .دامتعالا غيلبت خيرات نم اًموي )٠9( نيعست لجأ
 31–91 مقر نوناقلا نم 722 ةداملا ماكحأ هيلع قبطت ،كلذ
 ربمسيد 11 قفاوملا 1٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1 يف خّرؤملا

.تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا 91٠2 ةنس

 طاشنلا طرش مارتحاب دامتعالا بحاص مزتلي : 7 ةداملا
 دامـتـعالا دــيدــمـت ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكـمـي الو .يرــصـحلا
 ىرخأ تاطاشن يف ،يئزـــج وأ يئانـثتــسا لكشب هلامعتسا وأ

.دامتعالا اذه اهلمشي ال

: يتأي امب دامتعالا بحاص مزتلي : ٨ ةداملا

 ميظنتلل اًقفو ةمدخلا وأ عيبلاو نيومتلا دوقع ماربإ –
،لوعفملا يراسلا

 ساسأ ىلع ،تاقلزملا يعزومل زييمت نود هتاجتنم عيب –
 يراسلا ميظنتلل اقفو ءارش – عيب دــقــعو ةمعادلا تادنتسملا
،لوعفملا

 لـباـقـملا يـف مهـيـلـع ضرـفـي نأ نود هــنـئاــبز بـلط ةـيـبـلـت –
.اهوبلطي مل تاجتنم

 عيمج يف ،ظافتحالاب دامـتـعالا بــحاـص مزــتـلـي : ٩ ةداملا
 هلالغتسا تاجايتحال ةلمعتسملا تويزلا نم نوزخمب ،تاقوألا

 غلبيو ددحيو .يتاذلا ءافتكالا نم مايأ )٠1( ةرشع لداعي امب

 لك ةلمعتسملا تويزلل لالغتسالا نيزختل يتاذلا ءافتكالا
 تايمكلا ساسأ ىلع ،تاقورحملا طبض ةطلس فرط نم ةنس

.ةيضاملا ةنسلا يف اهتجلاعم تمت يتلا

 ةلاح يف ،اـيـئانـثـتسا ،دامـتـعالا بـحاــص مزتـلـي : 0١ ةداملا
 ،ةلمعـتـسملا توــيزــلاــب تادادــمإلا يـف لـجــسم ضـئاـف دوــجو
 نيرخآ نيجتنمل ،ةيرصح ةفصبو ،ةلمعتسملا تويزلا عيبب
 اذهو ،ةلمعتسملا تويزلا ديدجت قيرط نع ةيدعاقلا تويزلل
 اًقفو نيفرطلا نيب ةيقافتاو ةرربم تادنتسم ساسأ ىلع
.لوعفملا يراسلا ميظنتلل

 ةفاضملا داوملا ّنأ نم دامتعالا بحاص دكأتي : ١١ ةداملا
 تابيكرتلا عم قفاوتت اهتاعرج كلذكو ةلمعتسملا تويزلاو
 مدعب مزتليو .جاتنإلا ططخ يف اهيلع صوصنملا ةيئايميكلا
 يف ةجردم ريغ ىرخأ تاجتنم وأ ةفاضم داوم يأ مادختسا

.جاتنإلا ةبيكرت

 رمـتسـملا نيسـحتلاـب داــمـتـعالا بــحاــص مزـتـلي : 2١ ةداملا
 ةطخ عضوب مزتليو ،جاتنإلا تايلمع لالخ نم هتاجتنمل
 ةــيدـعاـقـلا توــيزـلا جاتـنإ يـف ةرـمـتـسـم ةداــيز ىلــع صنـت لمع
 ،لقألا ىلع ،لوصولا لجأ نم اذهو ثلاثلاو يناثلا عونلا نـم
 هاصقأ لجأ يف ،جاتنإلا يلامجإ نم )% ٠2( ةئاملا يف نيرشع ىلإ

.دامتعالا ىلع لوصحلا دعب تاونس )7( عبس

 بيتك نييحتو دادعإب دامتعالا بحاص مزتلي : ٣١ ةداملا
 عيمج فرصت تحت هعضوو ةجتنملا داوملا ةعومجم لوح
 تامولعملا عيمج ىلع بيتكلا اذه يوتحي نأ بجيو .نئابزلا

 ىوتسمو جتنملا زمر اهنم اميس ال ،ةجتنملا تويزلا لوح
.هتيلاعف

 بيتك نييحتو دادعإب دامتعالا بحاص مزتلي : ٤١ ةداملا
 ةقّوـسـملاو ةـجتـنملا ةــيدـــعاـــقـلا توــيزــلا لوــح لــيـلد وأ يــنـقـت
 لـــجأ نم نيلمعتسملاو نئابزلا عيمج فرصت تحت هعضوو
 ،ليلدلا اذه يوتحي نأ بجيو .مهتارايتخال نسحألا هيجوتلا

: ةيتآلا تامولعملا ىلع ،صوصخلا ىلع

 ،اهتالامعتساو تاجوتنملا سرهف –

 ،نيزختلاو لقنلا طورش –

 هـــئادأ ىوــتسـمو جـتـنــــم لــكــل ةــــيــــلــــيـصـفـــــتـلا صئاـصـخلا –
.نامألا تانايب ةــقاـطبو

 فـلم نييـحتو دادـــعإــب داــمتـعالا بــحاـص مزـتـلـي : 5١ ةداملا
: ةيتآلا تامولعملا ىلع ،اصوصخ ،يوتحي نئابزلل يمقر

،نوبزلا زمر –

،يئابجلا فيرعتلا مقر –

،ةكرشلا مسا وأ مسالاو بقللا –

،فتاهلا مقرو ينورتكلإلا ديربلا ناونع –

 .تالماعملا خيرات –
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 ثالث هاصقأ لجأ يف دامتعالا بحاص مزتلي : 6١ ةداملا
 تـحـت عـضـي نأــب ،داـمـتـعالا ىلـع لوـصحلا دــعـب تاونس )3(
 جمانرب راطإ يف ،تامدخو تايطعم ةصنم هنئابز فرصت
: مهل حيتت ةمظنأ عم ،نئابزلا عم تاقالعلا ةرادإ ةنمقر

،ةينعملا هحلاصم عم لضفأ الصاوت –

،تامولعملا ىلإ لضفأ ًـالوصو –

 .تنرتنإلا ربع تامدخلا وأ تاجتنملل تابلط ميدقت –

 يرشع ططخم دادعإب دامتعالا بحاص مزتلي : 7١ ةداملا
 اميس ال ،ةينطولا قوسلا نيومتب ةصاخلا هتآشنم ريوطتل
 لـيـمـحـتــلا عرذأو ةــيدــعاــقــلا توــيزــلا نــيزــخــت جيراــهص اهنم
 تآشنــم رــيوــطــتــل ينــطوــلا طــطـــخملا ىلإ داـــنـــتسالاـــب كلذو
 اذه ةعجارم متتو .ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت وأ/و نيزخت
 ةـطـلـس فرــط نــم هـيـلـع قداـصــيو )2( نيتـنـس لـــك طـطـخـملا

 .تاقورحملا طبض

 تاءارجإلا ليلد كسمب دامتعالا بحاص مزتلي : ٨١ ةداملا
 تاــمــيــظــنــتو ،لوــعــفملا يراسلا مــيــظــنــتــلــل اــقــفو ةــيــلـــمـــعـــلا

 سيـــياـــقملا اذــــكو تاــــقورحملا طــــبض ةــــطــــلس تاــــهــــيــــجوــــتو
 وأ تاقورحملا طبض ةطلس فرط نم ةدمتعملا ريياعملاو
 تايلمع عيمج يطغيو ،هتآشنمو هتاطاشن ىلع ةقبطملا
.لالغتسالا

 ،صوصخلا ىلع ،ةأشنم لكل ةيلمعلا تاءارجإلا ليلد نمضتي
: يتأي ام

،ةأشنملا فادهأ فصو –

،ةيخانملاو ةيفارغجلا فورظلا –

،تاجتنملاو لامحألا تافصاوم –

،تاططخملا عم قطانملاو تادحولا فصو –

،جهانملل يطيطخت فصو –

: لجأ نم اميس ال ،ةيلمعلا تاءارجإلا –

،جاتنإلا / ديوزتلا*

،لاسرإلا*

،غيرفتلا /ليمحتلا*

،ةبساـنـم تاءارــجإو تاــضارـتـفا عـم ئراــط / ٍداــع فــقوــت*

.تادادعإلا ليدعتو ةعباتم*

،ةدحو لك فادهأ فصو –

،قفارملل يطيطخت فصو –

.لامحألاو تاجتنملا ليلحت ليلد –

 بجاولا تابيترتلا ةيلمعلا تاءارجإلا ليلد لوانتي امك
 ،داوملل باكسنا وأ قيرحو راجفنإ ثودح ةلاح يف اهذاختا

 نينيعملا نيمدختسملا ةمئاقو ئراوطلا تادعم ةمئاق اذكو
 هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ءالخإلا ءارجإو ططخمو ءالخإلل

.لوعفملا يراسلا ميظنتلل ًـاقفوو ،لخدتلل يلخادلا ططخملا يف

 تاءارجإلا ليلد رشنب دامتعالا بحاص مزتلي : ٩١ ةداملا
 تاءارجإلا قيبطتب ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،مزتلي امك .ةيلمعلا
 ةاعارم عم هطاشن ةيلاعف نمضت فورظ يف ةلصلا تاذ
 قيقحت لجأ نم هطاشن ىلع ةقبطملا ةمالسلا دعاوق عيمج
.٥ نم لقأ ثداوح راركت ةبسن

 ذاختاب دامتعالا بحاص مزتلي ،ثداح عوقو ةلاح يفو
 .كلذ كرادتل ةمزاللا ريبادتلا

 ةظفاحملا ىلع رهسلاب دامتعالا بحاص مزتلي : 02 ةداملا
 : ةطساوب هلامع ةحص ىلع

 رــطاــخــم نــم ةــياــقوــلاــب حــمست لــمــع ةــبراــقــم قــيــبــطـــت –
،لمعلا ةئيبب ةقلعتملاو ةحصلاب رارضإلا وأ ثداوحلا

 ركبملا فشكلا لالخ نم اميس ال ،لامعلل ةيحصلا ةيطغتلا –
.اهب لفكتلاو لمعلاب ةقلعتملاو ةيحصلا لكاشملا نع

 ةدوجلا ىوتسم نيسحتب دامتعالا بحاص مزتلي : ١2 ةداملا
 : لالخ نم ،ءاكرشلاو نئابزلا عم

 تاجتنملا ةدوج لوح مادتسم لاصتا ططخم ذيفنت –
،ةئيبلاو ةحصلا ىلع اهريثأتو ةقّوسملا

OSI 1٠٠٤1وOSI 1٠٠9 تاداهش ىلع ةظفاحملاو دامتعالا –
 تاونس )٥( سمخ هاصقأ دعوم يف هتآشنم لك يطغت يتلا

،دامتعالا ىلع هلوصح دعب

 رييستب ةصاخلا هتمظنأل رمتسم نيسحت ماظن عضو –
 لاـــجملا اذـــه يف فادـــهألا دـــيدحت لالـــخ نــــم ةــــئيــــبــــلاو ةدوجلا

،ةيلخادلا ةعجارملا ةيلمع راطإ يف ايرود اهتيلاعف ةعجارمو

 نأ لمتحي يتلا عقاوملا ليهأت ةداعإ جمانرب ذيفنت –
،هطاشن لعفب ةثولم نوكت

 ىلع هــتآشنــم اــهــفــلـــخـــت يتـــلا راـــثآلاـــب فراـــعملا نيسحت –
 عـــيراشم لـــيومت قـــيرـــط نــــع اــمــيس ال ،يجوـلوـكـيإلا ماـظــنــلا
.ةصصختملا ةيعماجلا ثوحبلا

 تايلمع ،ايرود ،ءارجإب دامتعالا بحاص مزتلي : 22 ةداملا
 تادعملاو تاجتنملا مادختساب هتآشنمل فيظنتو ةنايص

.ةيلودلا ريياعملا عم قباطتت يتلا

 طـبـض ةـطـلس غالـــبإــب داــمـتعالا بــحاــص مزـتـلـي : ٣2 ةداملا
 ثداــح عوــقو ةــلاــح يـف ،ةـــحاـــتـم ةــلـيسو يأـــب ،تاـــقورــحملا
.هتأشنمب وأ تاكلتممب وأ صخشب ررض قحلي ئراط وأ

 )27( نيعبسو نيتنثا نوضغ يف ،دامتعالا بحاص مزتلي
 لاسرإب ،تاــقورحملا طبض ةطلس غالبإ خيرات نم ةعاس
 فورظ فصي ،هيلع ًـاعّقومو ًـابوتكم يلّوألا قيقحتلا ريرقت
.ةذختملا ريبادتلا اذكو ثدحلا بابسأو
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 ةجلاعم ةدحو ريفوتب دامتعالا بحاص مزتلي : ٤2 ةداملا
 ةكبش ىلإ ةفاضإلاب ةبلصلاو ةيزاغلاو ةلئاسلا تافلخملل
.ةيتيزلا هايملاو راطمألا هايم عيمجتل ةلصفنم

 جمانرب ذيفنتو ميمصتب دامتعالا بحاص مزتلي : 52 ةداملا
 ضيفخت ىلع جمانربلا اذه صني نأ بجيو .ةيوقاطلا ةعاجنلل
 لاـمـعـتساو ءاـــبرــهـكـلا كالـــهـتسا اـــمـيس ال ،ةــقاــطـلا كالـهـتسا
.ةددجتملا تاقاطلا

 طبض ةطلسل مدقي نأب دامتعالا بحاص مزتلي : 62 ةداملا
: يتأي امـب ةقلعتملا تامولعملا تاقورحملا

 ،هتآشنمل ةيداملا ةلاحلا –
 ،ةيرامثتسالا هعيراشم مدقت ةلاح –
 ،تانيومتلا –
،تانوزخملا تايوتسمو جاتنإلا –
،نئابزلا –
.عيبلا راعسأ –

 لوادج جذامنل ًاقفو ،هالعأ ةروكذملا تامولعملا لسرت
.تاقورحملا طبض ةطلس نم ةهيجوت بجومب ةددحم

 طـبـض ةــطـلس غالــبإــب داــمـتعالا بــحاــص مزـتـلـي : 72 ةداملا
 تببست ةرهاق ةوق دوجو ةلاح يف ،ةليسو يأب ،تاقورحملا

.طاشنلا يف ريبك ضافخنا وأ عاطقنا يف
 تاـيـلمـع لـيـهـستب داـمـتـعالا بـــحاــص مزـتـلـي : ٨2 ةداملا

 شيـتـفـتـلاو ةـباـقرـلا حـلاصم فـلـتـخمل ةـبـقارملاو شيـتــفــتــلا
 تاـموـلـعملا عـيـمـج اـهــفرصت تحت عضوــب مزــتــلــيو ،ةــلــهؤملا

.ةمزاللا قئاثولاو

 ........................................ ..........يف ،................ ـب رّرح


هيلع قدوصو ئرق
) ديفتسملا (

دهعت ةقاطب



................................... ناونعلا ........... )ةكرشلا مسا وأ بقللاو مسالا( هلفسأ يضمملا انأ



: ملع ىلع يننأب : حرصأ .١

،تاقورحملا ليوحتو ريركت تاطاشن نامظني نيذــللا لوـعـفـملا يــيراسلا ميظنتلاو عيرشتلاب –

  .تاقورحملا طبض ةطلس فرط نم ةدمتعملا ريياعملاو سيياقملاو تاهيجوتلاو حئاوللا  –

: نأ دهشأ .2

 ،ةحيحص دامتعالل يبلط يف ةدراولا تامولعملا  –

،يبلط ضفر هيلع بترتيس بذاك حيرصت يأ نأب يغالبإ مت دق  –

.يبلط عوضوم طاشنلا ةسراممل ةمزاللا طورشلا عيمج ىلع قفاوأ  –

: مزتلأ .٣

 عوضوم ليوحتلاو ريركتلا تاــطاــشـن ةسراــممب قــلـعـتـملاو لوـعـفملا يراـسـلا مـيـظنـتلا ماـكــحأ مارــتـحا ىلــع رــهــسـلاب  –
،يبلط

.دامتعالا بلط فلم يف ةدراولا تامولعملا يف رييغت يأب تاقورحملا طبض ةطلس غالبإب  –

......................................... يف ،............................ ـب رّرح

هل صخرملا صخشلا ءاضمإ
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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماـــع رـفـص لوأ يـف خّرؤــم كرــتـشـم يرازو رارق
 ةحئاللا دامتعا نمضتي ،2202 ةنس تشغ ٩2 قفاوملا
 تاــبورـشـملا ضــعـب صـئاــصـخ ددـحـت يتلا ةـيـنـفلا
.ةشعنملا

––––––––––––
،تارداصلا ةيقرتو ةراجّتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو
،ةحصلا ريزوو
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزوو

 يف خرؤملا 8٥1-٠2 مقر يساــــئرــلا موـــسرـــملا ىـــضـتـقـمب–
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 1٤٤1 ماع لاوش 12
،يحصلا نمألل ةينطو ةلاكو ثادحإ

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 93-٠9 مــقر يذــيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
 قلعتملاو ٠991 ةنس رياني ٠3 قفاوملا 11٤1 ماع بجر 3
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

 يف خرؤملا ٥6-29 مقر يذيـفـنـتلا موـــسرــملا ىــضـتـقمبو–
 قلعتملاو 2991 ةنس رياربف 21 قفاوملا 21٤1 ماع نابعش 8

 لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 يـف خرؤملا 691-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ٤٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72
 عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملا لالغتساب قلعتملاو
،ممتملاو لدعملا ،اهتيامحو

 يف خرؤملا 913-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ 7 قفاوملا ٥2٤1 ماع نابعش 22
 اهدامتعاو ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ريبادت دادعإ ئدابم
،اهذيفنتو

 يف خرؤملا ٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتقـمبو–
 قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 62٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤
 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم 82

 يف خرؤملا ٥21-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 11٠2 ةنس سرام 22 قفاوملا 23٤1 ماع يناثلا عيبر 71
 لدعملا ،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعونب قلعتملاو
،ممتملاو

 يف خرؤملا 973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 3٠2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 21٠2 ةنس ويام 6 قفاوملا 33٤1 ماـــع ةــيـناــثــلا ىداــمــج ٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا ٤12-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 21٠2 ةنس ويام ٥1 قفاوملا 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32
 يف ةـيـئاذـغـلا تاـفاضملا لاـمـعـتسا تاــيــفــيــكو طورش دّدــحــي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

 يـف خرؤملا 873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو–
 دّدحي يذلا 31٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم ٥
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 يف خرؤملا 663-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 63٤1 ماع رفص 22
 حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف اهب

 يف خرؤملا 27-٥1 مقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
 ٥1٠2 ةنـس رــيارـبـف 11 قـــفاوــملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر 12
 ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
 اـهـماـهـم دـيدــحتو ،اــهـتحـفاـكــمو ةــلــقنـتملا رــيـغ ضارــمألا نــم
،اهريسو اهميظنتو

 خرؤـملا 271–٥1 مــقر يذــيـفنـتلا موـــسرـــملا ىضــتـقـــمـبو–
 يذــلا ٥1٠2 ةنس وينوي ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع ناضمر 8 يف

 صئاصخلا لاـجـم يف ةـقـبــطملا تاــيــفــيــكــلاو طورشلا ددــحــي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

 يف خرؤملا 992–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 83٤1 ماع رفص 32

 ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا هذه فيظنت تارضحتسم اذكو ،ةيئاذغلا داوملا

 يف خرؤملا 26–71 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
 71٠2 ةـنـس رــيارــبـف 7 قــفاوـملا 83٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـــج ٠1
 ةيـنـفلا حــئاوــلل ةـقــباــطملا مــسو عــضو طورــشـب قــلـعـتـملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

 يف خرؤملا ٠٤1-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا 71٠2 ةنس ليربأ 11 قفاوملا 83٤1 ماع بجر ٤1

 داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا
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 يف خرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 393-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 يف خرؤملا ٥31-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس سرام ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 72

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص

 بجر ٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
 ةحئاللا نمضتملاو 12٠2 ةنس رياربف 61 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 زمرلا عضو ىلع ةقبطملا تايفيكلاو طورشلل ةددحملا ةينفلا
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا تاجوتنملا ىلع )رابدوك( يدومعلا

 خرؤملا 83٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 تايوتسم فلتخم ددحي يذلا 71٠2 ةنس سرام 92 يف

،ةقباطملا مييقت تاءارجإو

:يتأي ام نوررقي

 موــسرـملا نــم 82 ةداــملا ماــكـحأل اــقــيـبـطـت :ىلوألا ةداملا
 62٤1 ماــع ةدـعـقـلا يذ ٤ يـف خرؤملا ٤6٤-٥٠ مـقر يذــيفـنـتلا
 روــكذــملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا
 ددحت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ

.ةشعنملا تابورشملا ضعب صئاصخ

: ةيتآلا تاجوتنملا ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت : 2ةداملا

،ادانوميللا –

،ادوصلا –

،ةرطعملا ةيزاغلا تابورشملا –

،ةرطعملا ةيزاغلا ريغ تابورشملا –

،ةرطعملا ةيروفلا تابورشملا تارضحتسم –

،ةيرّكسلا تابورشملا –

،بيلحلاب تابورشملا –

،ياشلا تاصلختسمب تابورشملا –

.ةقاطلا تابورشم –

 هكاوفلا رئاصع ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت ال : ٣ ةداملا
 هكاوفلا رئاصعب تابورشملاو رضخلا رئاصعو هكاوفلا راتكنو
 تابورشملاو نييضايرلل ةيوقاطلا تابورشملاو رضخلا وأ/و
.ةيلوحكلا تابورشملاو رّمخملا بيلحلا نم اساسأ ةدعملا

:  يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٤ ةداملا
 يزاغ ،برشلل حلاص ءام نم ّرضحم جوتنم : ادانوميل –

 فاضمو نولم ريغو فافش ،رّكسم ،نوبركلا ديسكوأ يناثب
 دنعو نوميللا نم ةـيـتأـتـم ،معط تاذ وأ ةرطعم داوم هيلإ
 جوتنملا نوكي نأ نكميو .قوذ تاذ ىرخأ عاونأ نم ،ءاضتقالا

.اركع وأ ايفاص
 يزاــغ ،برـشلل حــلاــص ءاــم نــم رّـضـحم جوـتنم : ادوص –

 ،تارـطـعـم هــيـلإ فاـضـمو ،رـــّكـسـم ،نوــبرـكــلا دـيـسـكوأ يـناـثـب
 تاــــتاـــبـن ،رـــطـعلا تاـــبـسـكمو ،هـــكاوـــفـلا تارــطـعـم اـــمـيسال
.اركع وأ ايفاص جوتنملا نوكي نأ نكميو .هكاوفلا رئاصع وأ

 حلاص ءام نم رضحم جوتنم : رطعم يزاغ بورشم –
 رّكسلا هيلإ فاضمو ،نوبركلا ديسكوأ يناثب يزاغ ،برشلل
 ةيعيبطلا ةيندعملا هايملاب هريضحت نكميو .تاهكنمو هنودب وأ
.عبنملا هايم وأ

 ءام نم رضحم جوتنم : رطعم يزاغ ريغ بورشم –
 نكميو .تاهكنمو هنودب وأ رّكسلا هيلإ فاضم ،برشلل حلاص
.عبنملا هايم وأ ةيعيبطلا ةيندعملا هايملاب هريضحت

 رضحتسم : رطعملا يروفلا بورشملل رضحتسم –
 حمسي ،برشلل حلاصلا ءاملا نم مجح هل فيضأ اذإ يذلا

.رطعم يزاغ ريغ بورشم ىلع لوصحلاب
 لوصحلا متي رطعمو زّكرُم جوتنم : يركس بورشم –

 .برشلل حلاص ءام يف ركسلا ةباذإب هيلع
 قيرط نع هيلع لصحتم جوتنم : بيلحلاب بورشم –

 ريغ وأ رّمخملا بيلحلا ىلإ برشلل حلاصلا ءاملا ةفاضإ
 بيلحلا وأ ،ايئزج ةدشقلا هنم ةعوزنملا بيلحلا وأ ،رمخملا
 لصم ىلإ وأ مسدلا لماكلا بيلحلا وأ ،ةدشقلا هنم ةعوزنملا
.بيلحلا ضيخم ىلإ وأ بيلحلا

 هيلع لصحتم جوتنم : ياشلا تاصلختسمب بورشم –
 .ياشلا تاصلختسم ىلإ برشلل حلاصلا ءاملا ةفاضإ قيرط نع
 تايّلحملا وأ/و رّـكــسـلا جوتنملا اذـــه ىلإ فاــضـي نأ نـكـمـيو
.تاهــّكنملا وأ

 حلاصلا ءاملا نم رضحم جوتنم : ةقاطلا بورشم –
 ىرخأ ةهبنم داوم ىلعو نييفاكلا ىلع يوتحي يذلاو برشلل
 غنيسنيجلا وأ اناراوغلا وأ نوتكالونوروكولغلا وأ نيروتلا لثم
 لثم ىرخأ داوم هيلإ فاضت ،ىرخأ ةيتابن تاصلختسم وأ
 حالمألا وأ تانيماتيفلا وأ ةينيمألا ضامحألا وأ تارديهوبركلا
 اذهب قحلملا يف ةددحملا ىوصقلا دودحلا مارتحا عم ةيندعملا
.رارقلا

 مارغ ٥٠1 يلكلا ركسلا ةبسن زواجتت ّالأ بجي : 5 ةداملا
 ءانـثـتساـب ،رارــقـلا اذــه عوــضوــم تاــبورــشملا يـف رـتــلـلا يـف
.ةيرّكسلا تابورشملا

 يف نوبركلا ديسكوأ يناث ةبسن لقت ّالأ بجي : 6 ةداملا
.رتللا يف مارغ 2 نع ةيزاغلا تابورشملا
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 كالهتسالل ةزهاجلا تابورشملا نوكت نأ بجي : 7 ةداملا
 ةأبعملا وأ ةبضوملا ريغو ناكملا نيع يف اهريضحت متي يتلا

 ،كلهتسملا مالعإ اميس ال ،رارقلا اذه ماكحأل ةقباطم ،اقبسم
.تابورشملا هذه تانوكم نع ةمئالم ةليسو يأب

 رارقلا اذه عوضوم ،تابورشملا لّكشت ّالأ بجي : ٨ ةداملا
 تابلطتملل بيجتست نأ بجيو ،كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ
 اـمـيـس ال ،لوــعـفملا يراـسـلا مــيـظـنـتلا يـف اـــهـيـلـع صوصـنـملا

 صئاصـخلاو تاــثوـلـملاو ةـيـئاذــغـلا تاــفاـضملاــب ةــقـلـعـتملا كلــت
 داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألاو ةيجولويبوركيملا
 داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

 نم جتانلا لوناثيإلا نم ةبسن دوجوب حمسي : ٩ ةداملا
 يتلا تابورشملا يف )مجح /مجح(% 1,٠ نع ديزت ال رمختلا

.تاتابنلا وأ هكاوفلا تاصلختسم وأ هكاوفلا ىلع يوتحت

 يناث ةقاـطلا تاـبورـشـم ىلإ فاـضــي نأ نـكـمـي : 0١ ةداملا
 اهيلإ افاضم وأ /و ةرطعم نوكت نأ نكميو ،نوبركلا ديسكوأ
.تايلحملا وأ/و رّكسلا

 ةددحم فوفر ىلع ،ايرصح عيبلل اهضرع متي نأ بجيو
 ىرـــخألا تاـــبورشـملا نــع اــهـلـصـف بـجـيو .اــهـل ةصـصـخـمو
 يف ةروكذملا تانايبلا نمضتت نأو ،ةيئاذغلا تاجوتنملاو
 ةلباق ريغو ةءورقمو ةيئرم فورحب ةبوتكم ،هاندأ 61 ةداملا
.وحملل

 اـــقــفو نيـنـكـلا ىلــع ادوــصـلا يوـتـحـت نأ نــكـمــي : ١١ ةداملا
.هاندأ 61 ةداملا  يف ةددحملا تانايبلل

 مارغيليم 38 ادوصلا يف نينكلا ةبسن زواجتت ّالأ بجيو
.رتللا يف

 تابورشملل هكاوفلا ريصع فاضي نأ نكمي : 2١ ةداملا
.ةرطعملا ةيزاغلا ريغ وأ ةيزاغلا

 تاصلـختـسـمب تاــبورـشملا يوـتـحت نأ نـكـمـي : ٣١ ةداملا
 بل وأ هــكاوـفـلا ريـصع زــكرــم وأ هــكاوـــفـلا ريصـع ىلع ،ياشلا
 تاجوتنملا هذه نم طـيـلـخ وأ هـــكاوـــفـلا ةدـــيـصـع وأ هـــكاوــفــلا

.نوبركلا ديسكوأ يناث زاغ اهيلإ افاضم وأ/و

 نع لقت ةبسن ىلع تابورشملا هذه يوتحت نأ بجيو
.ياشلا تاصلختسم نم رتللا يف دحاو مارغ

 ىلــع ةــيرـكـسلا تاــبورـشملا يوـتـحت نأ نـكـمـي : ٤١ ةداملا
 .هكاوفلا ريصع

 %٥٥ نع لقي ال ام ىلع تابورشملا هذه يوتحت نأ بجيو
 .يئاهنلا جوتنملا نزول ةبسنلاب ةيمكلا هذه ساقت .رّكسلا نم
 نوكي امدنع %٠٥ ىلإ ةيمكلا هذه ضفخ لصي نأ نكميو
 تابورشملا يف ايرصح ةدوجوملا هكاوفلا رئاصع وأ ريصع
 رّكسلا نوكي امدنع وأ تايضمحلا رئاصع نع ةرابع ةيرّكسلا
.زوتكرفلا وه اهل فاضملا

 بيلحلا ضيخم وأ بيلحلا ةبسن نوكت نأ بجي : 5١ ةداملا
 /مجح( %٠1 ،لقألا ىلع ،بيلحلاب ةرّضحملا تابورشملا يف
.بيلحلا لصم نم )مجح /مجح( %٥2 لقألا ىلع وأ )مجح

 تاّيلحملا وأ/و رّكسلا تابورشملا هذه ىلإ فاضي نأ نكميو
 هكاوفلا بــل وأ هـــكاوـــفـلا رـيـصـع زـــّـكرـــم وأ هــــكاوــفــلا رـيـصـع وأ
.تاهكنم وأ تاجوتنملا هذه نم طيلخ وأ هكاوفلا ةديصع وأ

.ةبسانملا ةيرارحلا ةجلاعملل بيلحلا عضخي نأ بجيو

 اهيلع صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلع ةدايز : 6١ ةداملا
 بجي ،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف

 تانايبلا رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا مسو نمضتي نأ
: ةيتآلا

 ٤ ةداملا يف ةفرعم يه امك تابورشملا عيب تايمست –
،هالعأ

 ،ةلاحلا بسح ،"ادوص" ةيمست لادبتسا وأ ميمتت نكمي –
: يتأي امب

 الوـكـلا ىلع يوتحت يتلا ادوصلل ةبسنلاب ،"الوك" ةيمست –
،نييفاكلاو كيروفسوفلا ضمحو نولم لماعك ليماركلاو

 يتلا ادوـصـلل ةـبـسـنـلاـب ،"رـتـيب" وأ "كـينوـت" ةـيــمـسـت –
،نينكلاو ةرم تاصلختسم ىلع يوتحت

،رتيبلاو كينوتلا يف نينكلا دوجو نايب –

 بورشم" وأ "ةهكافلاب يرّكس بورشم" تايمستلا –
 يتلا ةيرّكسلا تابورشملل ةبسنلاب "ةهكافلا ريصعب يرّكس
 نم %7 وأ هكاوفلا ريصع نم %٠1 ىلع ،لقألا ىلع ،يوتحت
 تايمست ىدحإ لامعتسا اضيأ نكميو .تايضمحلا ريصع
 يرـّكس بورشم" وأ "....ـب يركس بورشم" : ةيتآلا عيبلا

،ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا دادعتب ةممتم "... ريصعب

 يف ةمدختسملا تاتابنلا وأ هكاوفلا وأ ةهكافلا مسا نايب –
 تابورشملاو ةرطعملا ةيزاغلا تابورشملاو ادوصلا ريضحت
 تابورشملاو ةيركسلا تابورشملاو ةرطعملا ةيزاغلا ريغ
،بيلحلاب

 "رــطــعـم يزاـــغ بورـــشـم" تاـــيـمـسـت مـيـمـتـت نــكـمــي –
 "يعيبط يندعم ءامب" : ةرابعب "رطعم يزاغ ريغ بورشم"و
 ةيعيبطلا ةيندعملا هايملا لامعتسا ةلاح يف ،"عبنملا ءامب" وأ
،تابورشملا هذه عنص يف عبنملا هايم وأ

: بيلحلاب تابورشملل ةبسنلاب –

 ةراــبـــعب "بيـلــحلاب بورـشـم" ةـيــمسـت مــيــمــــتت نــكــمــــي •
 رـيـصعـل ةيوئاملا ةبسنلا نوكت امدنع ،"هكاوفلا ريصعب"
 هكاوفلا ةديصع وأ هكاوفلا بل وأ هــكاوفـلا ريـصـع زـــّكرم وأ هكاوــفــلا
 جوتنملا نم %٠1 ،لقألا ىلع ،تاجوتنملا هذه نم طيلخ وأ
،يئاهنلا
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 ىوتحم" ةرابعب هتبسن عم يساسألا نوــّكملا نايب •
 ةيوئاملا ةبسنلا قفاوي )س( ثيح ،"ةئاملاب )س( بيلحلا
،مجح /مجح ساسأ ىلع ةبوسحملا بيلحلل

 ةرشابم "ةئاملاب )س( بيلحلا ةبسن" نايب عضو بجي •
،عيبلا ةيمست نم برقلاب

 امدنع ،بيلحلا هنم يتأتملا يــناوــيــحلا فــنـصـلا ناــيــب •
،ةرقبلا بيلحب رمألا قلعتي ال

 ةبسنلاب ةمدختسملا ياشلا تاصلختسم ةبسن نايب –
،ياشلا تاصلختسمب تابورشملل

 يوتحت يتلا تاجوتنملل ةصصخم "جلثم ياش" ةيمست –
 تاصلختسم نم رتللا يف دحاو مارغ نع لقت ال ةبسن ىلع
،يئاهنلا جوتنملا يف ياشلا

 ليكشت ةداعإل ةمزاللا برشلل حلاصلا ءاملا ةيمك نايب –
 تارضحتسمل ةبسنلاب لامعتسالا ةقيرط اذكو بورشملل
،ةرطعملا ةيروفلا تابورشملا

  تاريذحتــلا عضوت نأ بجي ،ةقاطلا تابورشمل ةبسنلاب –
: يتأي ام اميس ال ،مسولا نم دحاو ناكم يف اهب ةطبترملا

: بسانت ال" – )أ(

،تاعضرملا وأ لماوحلا ءاسنلا –

،)61(ةرشع ةسداسلا نس نود لافطألا –

،يومدلا طغضلا عافترا ىضرمو يركسلا ىضرم –

،نييفاكلل ةيساسحلا يوذ صاخشألا –

 ،بــلــقـلا روصــقو عرصلا نم نوناـــعـي نــيذــلا صاخشألا –
،نيروتلا ىلع يوتحت تابورشملا تناك اذإ

 ماــصـفــنا وأ بلقلا ضارـمأ نــم نوناــعـي نيذــلا صاـخشألا –
 تابورشملا تناك اذإ ،مونلا ةلق نم نوناعي وأ ةيصخشلا

  ،"غنسنيجلا ىلع يوتحت

،"لوحكلا عم اهطلخ متي ّالأ بجي" – )ب(

،"دحاولا مويلا يف لم 005 زواجت مدع بجي" – )ج(

 ةيضاير نيرامتب مايقلا ءانثأ اهلوانت مدع بجي" – )د(
،"ةفثكم

."مونلا يف بارطضا ىلإ يدؤت" – )ج(

 ةيليلحتلا تانايبلا ىلإ ريشي ءاعدا يأ عنمي : 7١ ةداملا
 ةبسنلاب عبنملا هايم وأ ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةلصفملا
 هايم وأ ةيعيبطلا ةيندعملا هايملاب ةرطعملا تابورشملل
.عبنملا

 قحلملا

 اهب حومسملا داوملل ىوصقلا دودحلا

ةقاطلا تابورشم يف

ىوصقلا ةيمكلاداوملا

رتليلم 00١ لكل 

نييفاك


نيروت
نوتكالونوروكولغلا

لوتيسونيإ
نيساين
نيماتيف
نيماتيف
نيماتيف

كينيثوتنابلا ضمح
نيماتيف

–)ىندأ دح( غم ٥,٤1
)ىصقأ دح( غم 23

غم ٠٠٤
غم ٠٤2
غم ٠2
غم 8
غم 2
غم 8
غم ٤
غم ٤

مارغ وركيم 2

B6

B1

B2

B12

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

 ىلع هكاوفلل ينايبلا ليثمتلا يدؤي ّالأ بجي : ٨١ ةداملا
 ةمدختسملا هكاوفلاب قلعتي اميف كلهتسملا ليلضت ىلإ مسولا

.رارقلا اذه عوضوم تابورشملا ريضحت يف
 ماكحأل لاثتمالا نيينعملا نيلخدتملا ىلع بجي : ٩١ ةداملا

 ةديرجلا يف هرشن خيرات نم )1(ةدحاو ةنس ةدم يف رارقلا اذه
.ةيمسرلا

 ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرجــلا يـف رارــــقــلا اذـــــه رـــشــني : 02 ةداـمـلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ 92 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفـص لوأ يف رئازــجلاب رّرــح
.22٠2 ةنس

ةعانصلا ريزو



رادغز دمحأ

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

ةحصلا ريزو



ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يئاملا نمألاو 

ينسح ميرك

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو

قيزر لامك


