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ةّيميظنت ميسارم

زيزعتب ةقلعتملا ماكحألا نمضتي،٠2٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا2٤٤1 ماع  لوألا عيبر32يف خّرؤم٠13–٠2 مقر يذيفنتموسرم
..........................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

طئارخلا تاجتنمو لاغشأ ىلع ةّقبطملا تاريعستلا ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم31 يف خّرؤم رارق
.................)ب ك خ و م - ت ص ع م( دعب نع فشكلاو طئارخلا مسرل ينطولا دهعملا فرط نم ةذفنملا ةيدعاقلا ةيفارغوبطلا

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا مـــــيظنت ددـــحي ،٠2٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ٥ قــــفاوملا2٤٤1 ماع رفص71 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارـق
....................................................................................................................................................................................بتاكم يف ،ةيجراخلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

قوقحو تاكلتمم ليوحـت تايفيك دّدحي ،0202 ةنس ربمتبس72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةيبودنملا ىلإ ،قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا نم لك يمدختسمو تابجاوو
.........................................................................................................................................................................قرطلا يف نمألل ةينطولا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ةئيهت يف ثحبلا زكرمل يلخادلا ميظنتلا نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ7 قــفاوملا2٤٤1 ماع رفص91 يف خّرؤـم كرتشم يرازو رارق
............................................................................................................................................................................................................ميلقإلا

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................1 ةديلبلا ةعماج ىدل "ةنضاحلا"

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................ةملاق ةعماج ىدل "ةنضاحلا"

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................................................................................................................................يداولا ةعماج ىدل "ةنضاحلا"

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................ةليسملا ةعماج ىدل "ةنضاحلا"

ثــــحبلل ةكرـــتشم ةحلـــــــــــصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوــــملا2٤٤1 ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................ةبانع ةعماج ىدل "ةنضاحلا " ىّمــــــست

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................ةلقرو ةعماج ىدل  "ةنضاحلا"

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................سادرموب ةعماج ىدل "ةنضاحلا"

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................................................................................................................ةنيطنسقب تاينقتلا ةددعتم ةينطولا ةسردملا ىدل "ةنضاحلا"
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66  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر٤2
3م٠2٠2 ةنس ربمفون٠١

ةـّيميظنتميسارم
ماع لاّوش81يف خّرؤمـلا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

لّدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،مّمتملاو

يف خّرؤملا392–31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينـــجب ةدمــــتــــعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيـــــحــــصلا حئاوللا رــــــشـــــن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاومـلا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنـــس سرام12 قـــــفاوـــمـلا1٤٤1 ماـــع بــــجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ماــــكـــحألا دـــيدـــحت ىلإ موـــسرــــمـلا اذــــه فدـــــــــهي : ىلوألا ةّداملا
سوريف ءابو راــــــشتنا نم ةـــياــــقولا ماـــظن زيزــــعت ىلإ ةـــيـــــمارـلا

ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك
رطخ يأ نم مهتيامحو نينــــطاوــــمـلا ةـــحـــــص ىلع ظافــــــحلا ىلإ

.انوروك سوريف راشتنال

ةسمخ ةدمـل يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ ّفيكي :2 ةّداملا
:يتآلا وحنلا ىلع ًاموي)٥1( رشع

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزـــــنملا يئزــــجلا رجــحلا ءارجإ ّقبطُي –
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخلاةعاسلا ةياغ ىلإ ًءاسم
،ةنتابو ،راردأ : ةيتآلاةيالو )92( نيرشعلاو عستلل ةبسنلاب
،ناسملتو ،ةسبتو ،ةريوبلاو ،ةديلبلاو ،ةركسبو ،ةياجبو
،ةبانعو ،فيطسو ،لجيجو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ترايتو

لوألا عــيــــبر٣2يفخّرؤــــم٠١٣–٠2 مـــــقر يذيفنتموــــــسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنس ربــــمـــفون٩ قـــــفاوــــــملا2٤٤١ ماـــــع
راشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعتب ةقلعتملا ماكحألا

.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤1و٤–99 ناـــــتداــــمـلا امــــيـــس ال،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفـص81 يف خّرؤــــمـلا6٥1–66 مــــقر رــــمألا ىضـــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىداـــمـــج7 يف خّرؤــــمـلا7٠–88 مــــقر نوـــناقلا ىضـــــتقمبو–
قلعــــتمـلاو8891ةنــــس ريانـــي62 قــــفاوــــملا8٠٤1 ماــــــــع ةـــيـــــناـــــثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخّرؤمـلا6٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددــحي يذلا8991 ةنــــس ويــنوي72 قـــفاوــــمــــلا91٤1 ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداــــمــــج71 يف خّرؤــــمـلا31–1٠ مـــــقر نوــــناـــقلا ىضــــتقمبو–
هيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع ىلوألا
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامــــج72 يف خّرؤـــــمـلا8٠–٤٠ مـــقر نوناـــقلا ىضتقمبو–
قلعتـــــمـلاو٤٠٠2 ةنـــس تشـــغ٤1 قـــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع ةيناـــثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورـــشب

ةيناثلا ىداـــمج91 يف خّرؤــــــمـلا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠1–11 مقر نوـــناـــــقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع
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ةكرحلا ةدعاسمب ،ةصتخمـلا تاطلسلا فّلكُت :٨ ةّداملا

قيثولا نواعتلاب ءايحألا ناجلو ةينيدلا تايعمجلاو ةيوعمجلا

ىدمـل ةمراص ةبقارم تايلــمع ذيفنتب ،ةيلحمـلا تاطلسلا عم

.دجاسمـلا ىوتسم ىلع يحصلا لوكوتوربلا قيبطت

ذيفنــــتب ةيــنـــطولا ةيـــبرـــتلا كلـــس وشــــتفم ّفلكُي :٩ ةّداملا

يئادتبالا روطلا تاسسؤم ىوتسم ىلع ةرمتسم ةباقر تايلمع

لاثتمالا نم ققحتلل ،ةصاخلاو ةيمومعلا ،يوناثلاو طسوتمـلاو

يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلاو هب لومعمـلا يحصلا لوكوتوربلل

.ةيمومعلا تاطلسلا اهتذختا

ذيفنتب ةيسردمـلا ةحصلل ةيبطلا قرفلا ّفلكُت:٠١ ةّداملا

،ميلعتلاو ةيبرتلا تاســـــسؤم عيـــــمج ىوتـــــــسم ىلع تاراـــــيز

نيمدختسمـلاو نيملعمـلاو ذيمالتلا ةحص نامضو ةعباتمـل

.نييرادإلا

تابــــيـــترـــتلا عــيــــمـــج ذاــــختا ةالوـــــلا ىلع ّنيعــــتي :١١ ةّداملا

ةيمومعلا ينابمـلاو تاءاضفلاو نكامألا ريهطت تايلمع نامضل

ةيلحـــملا تاعامــــجلا ةدعاســـمب ةمزاللا لئاـــــسولا دشــــح لالخ نم

 .ةيندمـلا ةيامحلا اذكو نمألا حلاصمو

تالمحب ةصتــخمـلا حلاصـــــمـلا موقت نأ ّنيعــــتي :2١ ةّداملا

تايعمـجلا ةكراـــشمب ،نينـــطاوــــملل ةـــيراوـــج سيــــسحتو لاصتا

ةيحصلا تالوكوتوربلل لاثتمالا ةرورض لوح ءايحألا ناجلو

يقاولا عانقلا ءادترا اميس ال ،ةعنامـلا لاعـــفألاو ،اهب لوــــــمعمـلا

 .ةفاظنلا ريبادتو يدسجلا دعابتلاو

ىرخألا ةيامحلاو ةياـقولا ريـــبادت ةقبــــطم ىقبت:٣١ ةّداملا

انوروك سوريف ءاـــــبو نـــم ةــــياـــقولا ماـــــظن راـــطإ يف ةذـــخــــتمـلا

ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(

.هب لومعمـلا

ءادتبا ذيفنتلا زيح موسرمـلا اذه ماـــكحأ لـــــخدت:٤١ ةّداملا

.٠2٠2 ةنس ربمفون٠1 نم

ّةيمـــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذـــــــه رـــــــــشــــــني :5١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون9 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر32 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

،نارهوو ،ةلقروو ،ةليسملاو ،ةيدملاو ،ةنيطنسقو ،ةملاقو

،فودــــــــــــنــــــــتو ،سادرـــــــموـــــــبو ،جـــيرـــيرــــــعوــــــب جرــــبو ،يزــــــيـــــــلـــيإو

،تنشومت نيعو ،ةزابيتو ،ةلشنخو ،يداولاو ،تليسمسيتو

عستلا تايالولا يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،راشبو ،يقاوبلا مأو،طاوغألاو ،فلشلا : ةيتآلا )91( ةرشع
،سابعلب يديسو،ةدكيكسو،ةديعسو ،ةفلجلاو ،تسغنماتو
،سارهأ قوسو ،فراطلاو ،ضيبلاو،ركسعمو ،مناغتسمو
.نازيلغو،ةيادرغو،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو،ةليمو

،ةصتخمـلا تاطلسلا ةقفاوم دعب ،ةالولا نكمي :٣ ةّداملا
لكل ةيـــــحـــصلا ةيـــــعــــضولا اهيــــضـــتقت يتلا ريبادتلا لك ذاـــختا

يلزنم رجح  تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ  امـــيس ال ،ةيالو
يتلا ،رثكأ وأ اًيح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهــــــتسي يلك وأ يئزج
.ىودعلل اًرؤب دهشت

ةيرورضلا تابيترتلا ،ةجاحلا دنع ،اوذختي نأ مهنكمي امك
تاءاــضفو ةحارتــــسالاو ةــــهزـــنلا نــــكاــــمأل يئزــــج وأ يلك قلـــــــغل
اًقفدت لبقتسي نأ هنأش نم ناكم لك اذكو ،ةيلستلاو هيفرتلا

.روهمجلل اًريبك

تاعمجت نم عون يأ رظحي يذلا ءارجإلا دّدمُي:٤ ةّداملا
،ينطولا بارتلا لماــــك ربــع ،ةيلئاــــعلا تاعمــــجـــتلاو صاـــــخشألا

ةبسانمب تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو
 .تازانجلا

يمومعلا ،صاخشألل يرضحلا لقنلا طاشن قلعُي :5 ةّداملا
 .ةيعوبسألا لطعلا مايأ لالخ ،صاخلاو

عـيــــب قاوــــسأ،اًموــــي رــــشــــع ةســـــــمـــــخ ةدمـل قلغُت:6 ةّداملا
 .ينطولا بارتلا لماك ىوتسم ىلع ةلمعتسمـلا تابكرمـلا

تايلــــمع ذيــــفــــنــــتب ةــــصــــتـــــخمـلا حلاـــــصمـلا فلكت :7 ةّداملا
نم ققحتلا لجأ نم ةيعوبسألا قاوسألا ىوتسم ىلع ةباـــــقر
ءادترالا اميــــس ال ،ةياـــــمـــــحلاو ةياـــــقولا ريـــــــبادت قيـــــبـــــطت ىدـــــم
.يدسجلا دعابتلا اذكو يقاولا عانقلل يرابجإلا

ةباــقر تاــــيلــــــمعب مايـــقلاب ةـــصتـــــخمـلا حلاــــصمـلا فلكت امك
،روهمجلا لبقتست يتلا ةطشنألا نم اهريغو رجاتمـلل دقفتو
،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتل ديجلا قيبطتلا ىلع رهسلا ضرغب
هذه قلغ وأ نيفلاخملل تاراذعإ هيجوتب لالخإلا نود كلذو
.ةطشنألاو رجاتمـلا

ةذختمـلا ريبادتلا كاهتنا ةلاح يف ةالولا موقي نأ نكميو
،)91– ديفوك( انوروك سورــــيف راشــــتنا ةـــحــــــفاــــكم راــــطإ يف

.هالعأ2و ىلوألا نيترقفلا يف ةروكذمـلا نكامألل يروفلا قلغلاب
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ينطولا عافدلا ةرازو

ربمتبس لّوأ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣١ يف خّرؤم رارق
لاغشأ ىلع ةّقبطملا تاريعستلا ددحي ،٠2٠2 ةنس
ةذفنملا ةيدعاقلا ةيفارغوبطلا طئارخلا تاجتنمو
فشكلاو طئارخلا مسرل ينطولا دهعملا فرط نم
.)ب كخ و م - ت ص ع م( دعب نع

–––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ريرقت ىلع ءانب–

7831 ماع بجر31 يف خّرؤملا112-76 مقر رمألا ىضتقمبو–
ميظنتو ءاشنإ نمضتملاو7691 ةنـس رـــــبوـــتكأ71 قــــفاوـــــملا
،لّدعملا ،طئارخلا مسرل ينطولا دهعملا

8 يف خّرؤملا733-89 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمــــــضــــتملاو8991 ةنس ربوــــتكأ92 قـــفاوملا91٤1 ماع بـجر
،طئارخلا مسرل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا ليدعت

يف خّرؤملا2٠1-8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس سرام62 قفاوـملا92٤1 ماـــــع لوألا عــــيــــبر81
ةيمومعلا تاسسؤـــملل يجذومنلا يساــــسألا نوناــــــقلا ددــــحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،لّدعملا ،يبعشلا ينطولا شيجلل

2 يف خّرؤملا٤31-9٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج

ىلإ دعب نع فشكلاو طئارخلا مــــسرل ينـــــطولا دهعـــملا ليوحت
عاطقلل ةعبات يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم
،لّدعملا ،يبعشلا ينطولا  شيجلل يداصتقالا

٤1 يف خّرؤملا٥9-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحــــي يذلا٠2٠2 ةنــــس ليرـــبأ8 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماع نابـــــعش
لّدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،مّمتملاو

91 يف خّرؤـــــملا كرتـــــــشملا يرازولا رارـــــقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو6991 ةنس ربمفون٠3 قـفاوــــملا71٤1 ماــــع بـــــجر
دهعملا ءابعأو تاــمازـــتلا ددــــحي يذلا ةماـــــعلا طورــــشلا رــــتــــفد
،طئارخلا مسرل ينطولا

قفاوملا62٤1 ماع لاّوش71 يف خّرؤــــملا رارقلا ىضتقمبو–
ىلع ةقبطملا تاريعستلا ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون91

ينـــــــطولا دهـــعـــملا حلاـــصم لبق نم ةذفــــنملا طئارــــخلا لاغـــــشأ

طئارخلا عيب راعسأ اذكو دعب نع فـــشــــكلاو طئارـــــخلا مــــــسرل

،هلبق نم ةجتنملا ةيفارغوبطلا

:يتأي ام رّرقي

تاريـعســـتلا ديدـــحت ىلإ رارقـــلا اذـــه فدــــــهي: ىلوألا ةداملا

ةذفنملا ةيفارغوبطلا طئارخلا تاجتنمو لاغشأ ىلع ةقبطملا

فرـــــــط نم ،ةــــلودلا حــــــــلاــــصل ينــــــطولا بارتلا ىوــــتـــــسم ىلع

- ت ص ع م( دعب نع فشكلاو طئارخلا مسرل ينـطولا دهعملا

.)ب ك خ و م

تاجتنمو لاغشأ ىلع ةقبطملا تاريعستلا ددحت :2 ةداملا

بارتلا ىوتسم ىلع ةذفنملا ةيدعاقلا ةيفارغوبطلا طئارخلا

فشكلاو طئارخلا مسرل ينطولا دهعملا فرــــط نـــم يــــــنطولا

لودجل اقفو ،ةلودلا حلاصل )ب ك خ و م - ت ص ع م( دعب نع

.رارقلا اذهب قحلملا راعسألا

طئارخلا قئاثول ،موسر نودب ،عيبلا راعسأ نوكت :٣ ةداملا

عوضوم ،قحلملا يف ةجردملا رـيــــغ تاـــجـــتـــنــــــملاو لاغـــــشألاو

.لصفم نايب

اميس ال ،ةفلاخملا ةقباـــــــــسلا ماـــــكــــحألا لك ىغـــــلت:٤ ةداملا

ربمفون91 قفاوملا62٤1 ماع لاّوش71 يف خّرؤملا رارقلا اهنم

طئارخلا لاغشأ ىلع ةقبطملا تاريعستلا ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس

فشكلاو طئارخلا مسرل ينطولا دهعملا حلاصم لبق نم ةذفنملا

نم ةجتنملا ةيفارغوبطلا طئارخلا عيب راعــــسأ اذكو ،دعب نع

.هلبق

،هرودص روف هلوعفم يرسي يذلا رارقلا اذه رشني:5 ةداملا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف

.ةّيبعّشلا

ربمتبس لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم31 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوللا
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قحلملا

 تاجتنملاو لاغشألا نييعتمقرلا
 موسر نودب عيبلا رعس

يرئازجلا رانيدلاب
باسحلا ةدحو

ةيوجلا روصلا طاقتلا لاغشأ -١

1

2

مس٠8 ىلإ مس٠2 نم ةقدب ةيوجلا روصلا طاقتلا

RADIL تاينقتبةيوجلا روصلا طاقتلا

1.318.616,44

1.474.041,94

٥1‘×٠3‘ ةقرو

٥1‘×٠3‘ ةقرو

ةيفارغوتوف لاغشأ -2

3

٤

٥

6

7

8

9

1 /٠٠٠.٠٥ مّلس ةطيرخل يوجلا ثيلثتلا

1 /٠٠٠.٠٥ مّلس يرتمارغوطوف حسم

1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخ ةعجارمل يرتمارغوطوف حسم

1 /٠٠٠.٥2 مّلس ةطيرخل يوجلا ثيلثتلا

٠٠٠.٥2/1 مّلس يرتمارغوطوف حسم

1 /٠٠٠.٥2 ةطيرخلا ةعجارمل يرتمارغوطوف حسم

مس٠٥ زييمتب ةيمقر ةيطئارخ ةروص

25.875,68

1.081.233,05

1.059.086,88

33,541,79

1,478.805,29

1.159.792,35

309.189,19

٥1‘×٠3‘ ةقرو

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٠3‘ ةقرو

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” ×7’٠3“ةعطق

ةيمقرلا تايطعملا ةجلاعمو رييست لاغشأ -٣

٠1

11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

91

٠2

1 /٠٠٠.٥2 ةيرادإ دودح

1 /٠٠٠.٠٥ ةيرادإ دودح

1 /٠٠٠.٥2 ةحوسمملا تايطعملا جامدإو ةجلاعم

1 /٠٠٠.٠٥ ةحوسمملا تايطعملا جامدإو ةجلاعم

1 /٠٠٠.٠٠2 تايطعملا جامدإ

٠٠٠.٥2/1 تايطعم نييحت

٠٠٠.٠٥/1تايطعم نييحت

1 /٠٠٠.٥2 ءامسألا تايطعم ةدعاق

1 /٠٠٠.٠٥ ءامسألا تايطعم ةدعاق

1 /٠٠٠.٥2 قرطلا ةكبش تايطعم ةدعاق

٠٠٠.٠٥/1 قرطلا ةكبش تايطعم ةدعاق

82.781,66

82.043,88

320.954,34

320.954,34

154.749,91

192.846,38

192.846,38

74.129,38

74.129,38

34.556,90

34.556,90

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

٥1‘×٥1‘  ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

1°×1° ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق
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)عبات(قحلملا

12

22

1 /٠٠٠.٥2 عافترالا تايطعم ةدعاق

1 /٠٠٠.٠٥ عافترالا تايطعم ةدعاق

64.147,89

64.147,89

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

 ةيناديملا لاغشألا -٤

32

٤2

٥2

62

72

82

92

٠3

13

23

33

٤3

٥3

63

73

83

93

٠٤

1٤

2٤

3٤

ةيساسأ ايزيدويج

فيثكتلا ايزيدويج

ديحوتلا ايزيدويج

ةنايصلا ايزيدويج

ةيضرألا ةيبذاجلل يبسن سايق

ةيضرألا ةيبذاجلل قلطم سايق

عافترالل يكيسالك قيقد سايق

عافترالل قيقد سايق ةنايص

1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخل ةروصلا زيهجت

٠٠٠.٠٥/1 ةطيرخلا نييحتل ةروصلا زيهجت

٠٠٠.٥2/1 ةطيرخل ةروصلا زيهجت

٠٠٠.٥2/1 ةطيرخلا نييحتل ةروصلا زيهجت

يسيطانغملا فارحنالا ديدحت لاغشأ

٠٠٠.٠٥/1 ةطيرخل روصلا  نم فيرعت

٠٠٠.٠٥/1 ةطيرخلا نييحتل روصلا فيرعت

٠٠٠.٠٥/1 ةطيرخل يناديم ليمكت

٠٠٠.٠٥/1 ةطيرخلا نييحتل يناديم ليمكت

٠٠٠.٥2/1 ةطيرخل روصلا نم فيرعت

٠٠٠.٥2/1 ةطيرخلا نييحتل روصلا فيرعت

٠٠٠.٥2/1 ةطيرخل يناديم ليمكت

٠٠٠.٥2/1 ةطيرخلا نييحتل يناديم ليمكت

372.709,59

261.588,99

283.636,25

261.588,99

165.458,62

412.349,63

88.628,48

90.199,50

926.703,14

926.703,14

766.561,66

766.561,66

207.974,67

90.029,04

90.029,04

1.142.073,50

1.008.647,86

79.160,66

79.160,76

1.024.201,76

1.012.757,49

ةطقن

ةطقن

ةطقن

ةطقن

ةطقن

ةطقن

رتموليك

رتموليك

٥1‘×٠3’ةقرو

٥1‘×٠3’ةقرو

٥1‘×٠3’ةقرو

٥1‘×٠3’ةقرو

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق
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)عبات(قحلملا

٤٤

٥٤

6٤

7٤

8٤

9٤

٠٥

1٥

2٥

3٥

٤٥

٥٥

)ةيبيرجت ةعبط(1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخريرحت

)ةيسنرفلا ةغللاب ةيئاهن ةعبط(1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخ ريرحت

)ةيبرعلا ةغللاب ةيئاهن ةعبط(1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخ ريرحت

)ةيبيرجت ةعبط نييحتل(1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخ ريرحت

ةغللاب ةيئاهن ةعبط نييحتل(1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخ ريرحت
)ةيسنرفلا

ةغللاب ةيئاهن ةعبط نييحتل(1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخ ريرحت
)ةيبرعلا

)ةيبيرجت ةعبط(٠٠٠.٥2/1 ةطيرخ ريرحت

)ةيسنرفلا ةغللاب ةيئاهن ةعبط(٠٠٠.٥2/1 ةطيرخ ريرحت

)ةيبرعلا ةغللاب ةيئاهن ةعبط(٠٠٠.٥2/1 ةطيرخ ريرحت

)ةيبيرجت ةعبط نييحتل(٠٠٠.٥2/1 ةطيرخ ريرحت

ةغللاب ةيئاهن ةعبط نييحتل(٠٠٠.٥2/1 ةطيرخ ريرحت
)ةيسنرفلا

ةغللاب ةيئاهن ةعبط نييحتل(٠٠٠.٥2/1 ةطيرخ ريرحت
)ةيبرعلا

285.478,72

124.822,42

124.822,42

286.529,71

124.822,42

124.822,42

271.283,47

124.822,42

124.822,42

271.283,47

124.822,42

124.822,42

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

7‘٠3” × 7’٠3“ةعطق

ةيلتاسلا روصلا ةطساوب يئاضفلا ثيلثتلا لاغشأ -6

6٥

7٥

1 /٠٠٠.٠٥ ةطيرخل يوج ثيلثت

يمــقر سيراضت جذوـــمـــنـــب ةـــيـــمـــقر ةـــيـــطـــئارـــخ ةروص
 ةيلتاسلا روصلا ةطساوب

38.847,33

378.774,00

٥1‘×٥1‘ ةعطق

٥1‘×٥1‘ ةعطق

اهتاقتشمو طئارخلا ةعجارم لاغشأ -7

٠٠٠.٠٠2/190.448,60 ةطيرخ ةعجارم8٥ 1°×1°  ةعطق

ةيطئارخلا نونفلاو ةصصختملا لاغشألا -٨

221,77)تاسايقلا فلتخم( ةيفارغوبوط ةطيرخ عيب رعس9٥ ةيقرو ةخسن

ةيوجلا روصلا ةنمقر لاغشأ-٩

1.511,60ةيلصألا ةيوجلا روصلل يمقر خاسنتسا٠6 ةروص

طسوتم مّلسب طئارخ ريرحـت لاغشأ -5
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ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

قــــفاوملا2٤٤١ ماع رفص7١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارـق
ةيزكرملا ةرادإلا مـــــيظنت ددـــحي ،٠2٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ5
  .بتاكم يف ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

12 يف خّرؤملا3٠٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا32٤1 ماع ناضمر

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص

11 يف خّرؤــملا٤٤2-91 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
نــــمضتملاو91٠2 ةـــنس رـــــــبمتبس11 قـــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع مّرــــحم
 ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤـــملا361-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رــياربف٥1 قــفاوملا٥1٤1 ماـــع ناــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذــلا٤1٠2 ةــنس وـــيلوي3 قـــفاوملا٥3٤1 ماـــــع ناــــــضمر

 ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرـــــــقي

موــــــسرـــملا نـــــــم61 ةداـــــــملا ماـــــــــــكحأل اـــــــقــــيــــبــــطت: ىلوألا ةداملا
قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع مّرـــحم11 يف خّرؤــــملا٤٤2-91 مــــقر يـــسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدـــهي ،هالـــعأ روـــكذملاو91٠2 ةنس رــــبمتبس11
.بتاكم يف ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي امك تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملا مظنت:2 ةداملا

،ةــــــيسامولبدلا تازاـــــيتمالاو تاــــناصحلا ةــــــــيرـــيدم -الوأ
: مضتو

نيــــــــمدختسملا تاــــــناصحل ةــــــيعرـــفلا ةــــــــــيرـــيدملا -١
نــــم  نوــــــكتتو ،ةيــــسامولبدلا تالـــــحملاو نييـــــسامولبدلا
: بتاكم )3( ةثالث

ةــــــيساـــموــــلبدلا ةمــــــــئاـــقــلاو تاــــــــثعبلا ءاـــــــــضعأ بــــــتــــــكم *
،ةيلصنقلاو

،رقملا تايقافتا بتكم *

.ةيسامولبدلا تالحملا بتكم *

ةــــــيساموــلبدلا تازاـــــيتمالل ةـــــــيعرـــفلا ةـــــيرـــــيدملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو،ةيلصنقلاو

،ةمدخلاو ةيسامولبدلا تاريشأتلا بتكم *

،ةيسامولبدلا ةيوهلا قئاثوو تادنتسملا بتكم *

،ةيسامولبدلا تاءافعإلا بتكم *

ةيسامولبدلا تاثعبلل كرحتملا داتعلا ةريظح بتكم *
 .ةيلصنقلاو

،رــفسلا قــــئاثوو تادــــنتسملل ةــــيعرفلا ةـــــيرــــيدملا -٣
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

تازاوجو ةمهملو ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج بتكم *
،ةصاخلا رفسلا

.ةيمسرلا تاريشأتلاو تادنتسملا دادعإ بتكم *

ةـــــــيمسرــلا تاراـــــــيزــــلاو مــــــسارــــملا ةـــــــيرـــــيدم - اــــيناث
: مضتو ،تارمتؤملاو

تارايزلاو  تالباقملاو تادامتعالل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةيمسرلا

،تادامتعالا بتكم *

،تالباقملا بتكم *

،مسارملا بتكم *

.ةيمسرلا تارايزلا بتكم *

ةــثالث نــم نوــكتتو ،تارــمتؤملل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا -2
: بتاكم )3(

،ةيمسرلا دوفولا ةرداغمو لابقتسا بتكم *

تاــيقتلملا داـــقعنا ةــــعباتمو مـــــيظنتو رـــــيضحت بتــــــكم *
،ةيلودلاو ةينطولا

.ةكرتشملا ناّجللا داقعنا ةعباتمو ميظنتو ريضحت بتكم *

ةـــــيبرــــــعلا نادــــــــــلبلل ةـــــماــــعلا ةـــــيرـــيدــــملا مــــــــظنت:٣ ةداملا
: يتأي امك

،يبرعلا برغملا داحـتاو يبرعلا برغملا ةيريدم -الوأ
: مضتو

نوكتتو ،يبرعلا برغملا نادلبل ةيعرفلا ةـــيريدملا -١
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،سنوت بتكم *

،ايبيل بتكم *
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،برغملا بتكم *

.ايناتيروم بتكم *

نوكتتو ،يبرعلا برغملا داحـتال ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةينوناقلاو ةيسايسلا نوؤشلا بتكم *

،ةيراجتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا بتكم *

.ةيعامتجالاو ةيفاقثلا نوؤشلا بتكم *

لودـــــــلا ةـــــعماجو يــــبرـــعلا قرــــشملا ةــــيرـــيدم -اــيـــناث
: مضتو ،ةيبرعلا

نوكتتو،يبرعلا قرشملا نادلبل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: بتاكم )٤( ةعبرأ  نم

،نانبلو ندرألاو ايروس بتكم *

،لاموصلاو رمقلا رزجو يتوبيجو نادوسلاو رصم بتكم *

،نيطسلفو قارعلا بتكم *

.نميلاو يجيلخلا نواعتلا سلجم لود بتكم *

تامظنملاو ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةصصختملا

،ةينوناقلاو ةيسايسلا نوؤشلا بتكم *

،ةيداصتقالا نوؤشلا بتكم *

 .ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا نوؤشلا بتكم *

: يتأي امك ايقيرفإل ةماعلا ةيريدملا مظنت:٤ ةداملا

: مضتو،ةيقيرفإلا ةيئانثلا تاقالعلا ةيريدم -الوأ

نـــــم نوـــــكتتو،لـــــحاسلا نادـــــلبل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا -١
: )2( نيبتكم

،ةرواجملا لحاسلا نادلب بتكم *

.لاغنسلاو وساف انيكروبو داشتلا بتكم *

،ةيئاوتسالاو ةيقرشلا ايقيرفإل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،يدنهلا طيحملل ةرواجملا ةيقيرفإلا نادلبـلا بتكم *

،ةيقرشلا ايقيرفإ نادلب بتكم *

.ةيئاوتسالا ايقيرفإ نادلب بتكم *

،ىـــطسولاو ةــــيبرغلا اــــيقيرفإل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -٣
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيبرغلا ايقيرفإ نادلب بتكم *

.ىطسولا ايقيرفإ نادلب بتكم *

،فارطألا ةددعتملا ةيقيرفإلا تاقالعلا ةيريدم - ايناث
: مضتو

نــم نوـكتتو،يــقيرفإلا داــحـتالل ةــــيعرفلا ةـــيريدملا -١
: بتاكم )3( ةثالث

،ةيسايسلا نوؤشلا بتكم *

 ،ةيجولونكتلاو ةيملعلاو ةيداصتقالا نوؤشلا بتكم *

.ةيعامتجالاو ةيفاقثلا نوؤشلا بتكم *

ةــــيعرفلا ةـــيوهجلا تاـــمظنملل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث  نم نوكتتو،يراقلا جامدنالاو

يـقيرفإلا كــــنبلاو اـــيقيرفإل ةــــيداصتقالا ةـــنجللا بــــتكم *
،ةيمنتلل

،ةيعرفلا ةيوهجلا تامظنملا بتكم *

.يراقلا جامدنالا بتكم *

: يتأي امك ابوروأل ةماعلا ةيريدملا مظنت:5 ةداملا

تاسسؤملاو يبوروألا داحـتالا عم نواعتلا ةيريدم -الوأ
: مضتو،ةيبوروألا

تاقالعلاو ةيبوروألا تاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: بتاكم )3( ةثالث  نم نوكتتو،ةيطسوتم – وروألا

راــــــــــسملا يف رــــــــــــئازــــــــجلا ةـــــــــــكراــــــــشم قــــــــــيـــسنت بـــــــــتكم *
،يــــطسوتم-وروألا

سلجمو يبوروألا ناملربلا عم تاقالعلا ةعباتم بتكم *
،ابوروأ

تارمتؤملا يف رئازجلا ةكراشم ةعباتمو قيسنت بتكم *
.طسوتملا يف ةصصختملا ةيرازولا

يـــبوروألا داــحـتالا عــم ةـــكارشلل ةيــعرفلا ةــيريدملا -2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

عـــــم ةــــكارشلا قاـــفتا مـــييقتو ةــــعباتمو رــــييست بــــــتكم *
،يبوروألا داحتالا

.يبوروألا داحتالا عم نواعتلا جمارب ةعباتمو قيسنت بتكم*

نوكتتو،يوــهجلا نـــمألا لـــئاسمل ةــيعرفلا ةـــيريدملا -٣
: بتاكم )3( ةثالث نم

ءاضفلاو ابوروأ يف نمألا لئاسم رييستو ليلحت بتكم *
،يطسوتم -وروألا

ةمظنم عــم نواــــعتلاو راوـــحلا ةــــعباتمو قــــيسنت بــــتكم *
،يسلطألا لامش فلح

نـــــمألا ةــــمظنم عـــم تاــــقالعلا ةــــعباتمو قـــــيسنت بــــتكم*
.يبوروألا نواعتلاو
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: مضتو ،ةيبرغلا ابوروأ نادلب ةيريدم -ايناث

نوكتتو،ةيلامشلا ابوروأ نادلبل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: )2( نيبتكم نم

،ةيفانيدنكسإلا نادلبلا بتكم *

.قيطلبلا لودو ناكيتافلا بتكم *

نوكتتو،ةيبونجلا ابوروأ نادلبل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث نم

،لاغتربلاو اينابسإ : ةيريبيإلا ةريزجلا هبش بتكم *

،نانويلاو ايلاطيإ بتكم *

.ونيرام ناسو  ارودنأو وكانومو صربقو اطلام بتكم*

نم نوكتتو،ابوروأ برغ نادلبل ةيعرفلا ةيريدملا -٣
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،نياتشنتشيلو ايناملأ بتكم *

،ارسيوسو اسمنلا بتكم *

،سكولنيبلا نادلب بتكم *

.ادنلريإ ةيروهمجو ةدحتملا ةكلمملا بتكم *

)3( ةثالــث نــم نوـــكتتو،اـــسنرفل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -٤
: بتاكم

،ةيسايسلا نوؤشلا بتكم*

،ةيراجتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا بتكم*

 .ةينقتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلا نوؤشلا بتكم*

،ةـــــيقرشلاو ىـــطسولا اـــبوروأ نادــــلب ةــــيريدم -اـــثلاث
: مضتو

،ناقلبلاو ىطسولا ابوروأ نادلبل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ايكافولس ،كيشتلا ،ادنلوب( ىطسولا ابوروأ نادلب بتكم *
،)ايراغلب ،اينامور ،اينيفولس ،رجملا

،اــيتاورك ،دوــسألا لــبجلا ،اــيبرص( ناـــقلبلا نادـــلب بـــتكم*
 .)اينودقمو اينابلأ ،كسرهلاو ةنسوبلا

نوكتتو،ةيقرشلا ابوروأ نادلبل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ايكرت بتكم*

 ،ايفادلومو ايناركوأ بتكم*

  .ايجروجو ايسوراليب بتكم*

)3( ةـــــثالث نـــم نوـــكتتو،اـــيسورل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -٣
: بتاكم

 ،ةيسايسلا نوؤشلا بتكم*

 ،ةيراجتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا بتكم*

 .ةينقتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلا نوؤشلا بتكم*

: يتأي امك اكيرمأل ةماعلا ةيريدملا مظنت :6 ةداملا

: مضتو،ةيلامشلا اكيرمأ ةيريدم -الوأ

،ةــيكيرمألا ةدـــحتملا تاــــيالولل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا -١
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةينمألاو ةيسايسلا تاقالعلا بتكم *

،ةيلاملاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا بتكم *

.ينقتلاو يملعلا نواعتلاو ةيفاقثلا تاقالعلا بتكم *

نم نوــكتتو ،كــيسكملاو ادـــنكل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا -2
: )2( نيبتكم

،ادنك بتكم *

.ةيلامشلا اكيرمأل رحلا لدابتلا قافتاو كيسكملا بتكم *

،بيياراكلاو ةينيتاللا اــكيرمأ نادــلب ةــيريدم - اــيناث
: مضتو

ىــــــطسوــــلا اـــــكيرـــمأ نادـــــــلبل ةـــــيعرـــــفلا ةــــــيرـــــيدملا -١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،بيياراكلاو

،ىطسولا اكيرمأ نادلب بتكم *

.بيياراكلا رزج نادلب بتكم *

نم نوــكتتو،ةــيبونجلا اـــكيرمأل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث

،وريبلاو ايفيلوبو ليزاربلا بتكم *

،ياوغارابلاو ياوغورألاو يليشلاو نيتنجرألا  بتكم *

.انايوغو مانيروسو روداوكإلاو ايبمولوكو اليوزنف بتكم *

اــــــيسونايقوأو اـــيسآل ةـــماعلا ةــــيرـــيدـملا مــــظنت:7 ةداملا
: يتأي امك

: مضتو،ةيقرشلاو ىطسولا ايسآ  ةيريدم -الوأ

نــــم نوــــكتتو،ىـــــطسولا اــــيسآل ةـــــــيعرفلا ةـــــيريدملا -١
: )2( نيبتكم

،ناتسنامكرتو ناتسكبزوأو ناجيبرذأ بتكم *

ناـــــــتسخازاـكو ناـــــتسزــــيغرـــيقو ناتـــــــسكيجاط بــــــــتكم *
.ايــلوغنمو
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نــــم نوــــكتتو ،ةــــيقرشلا اــــيسآل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث

،نابايلا بتكم *

ةــــيبعشلا اــــيروك ةــــيروهمجو اــــيروك ةـــيروــهمج بــــتكم *
،ةيطارقميدلا

.رامنايمو سوواللاو ايدوبمكو مانتيفلا بتكم *

)3( ةـــــثالث نـــــم نوـــــكتتو،نيــــصلل ةــــيعرفلا ةــــــيريدملا -٣
: بتاكم

،ةينمألاو ةيسايسلا نوؤشلا بتكم *

،ةيراجتلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا بتكم *

.ةينقتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلا نوؤشلا بتكم *

طيحملاو ايسونايقوأو ةيبونجلا ايسآ ةيريدم - ايناث
: مضتو،يداهلا

نـــــم نوـــــكتتو ،ةــــيبونجلا اـــيسآل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -١
: )2( نيبتكم

فــيدلاملاو ناــتوبو اــكناليرسو لاـــبينلاو دـــنهلا بـــتكم *
،شيدالغنبو

.ناتسناغفأو ناتسكابو ناريإ بتكم *

،يداهلا طيحملاو ايسونايقوأل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

روميتو ةديدجلا ادنليزو ايلارتسأو ايسينودنأ بتكم *
،يداهلا طيحملا نادلب يقابو ةيقرشلا

يانوربو ةروفاغنسو نيبلفلاو ادنالياتو ايزيلام بتكم *
.مالسلا راد

ةددــــــعتملا تاـــــقالعلل ةــــماعلا ةـــــيريدملا مـــــــظنت:٨ ةداملا
: يتأي امك فارطألا

: مضتو،ةيلودلا ةيسايسلا نوؤشلا ةيريدم -الوأ

تامظنملاو ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: بتاكم )٤( ةعبرأ  نم نوكتتو،ةيوهجلا نيب ام

،نمألا سلجم بتكم *

مـــمألا ةـــمظنم ةزـــــهجأ يـــــقابو ةـــماعلا ةــــيعمجلا بـــــتكم *
،يسايسلا عباطلا تاذ ةدحتملا

،زايحنالا مدع لود ةكرح بتكم *

نيب ام تامظنملا يقابو يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم بتكم *
.يسايسلا عباطلا تاذ ةيوهجلا

نم نوكتتو ،حالسلا عزنو نمألل  ةيعرفلا ةــيرـيدـملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،باهرإلاب ةقلعتملا لئاسملا بتكم *

ةرباعلا ةمّظنملا ةميرجلاب ةقلعتملا لئاسملا بتكم *
،دودحلل

،ةيوونلا ةقاطلل يملسلا لامعتسالاو راشتنالا مدع بتكم *

.حلستلا ةبقارمو حالسلا عزن بتكم *

،يلودلا نواعتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا ةيريدم - ايناث
: مضتو

ةـــــيلاملاو ةيداصتقالا نوؤـشلل ةيعرــــفلا ةــيرــيدملا -١
 : بتاكم )٤( ةعبرأ  نم نوكتتو،ةيراجتلاو

،ةيداصتقالا نوؤشلا بتكم *

،فارطألا ةددعتملا ةيراجتلا نوؤشلا بتكم *

،ةيدقنلاو ةيلاملا تاسسؤملا بتكم *

.ةقاطلا لئاسمب ةفلكملا تاسسؤملا بتكم *

ةيلودلا تاسسؤملاو جماربلل ةيعرفلا ةيريدملا -2
 : بتاكم )٤( ةعبرأ  نم نوكتتو،ةصصختملا

ةيذيفنتلا ةطشنألاو ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانرب بتكم *
،ةيومنتلا

،ةيذغتلاو ةعارزلا نيدايم يف نواعتلا ةجمرب بتكم *

تالاــصتالاو لــقنلا نـــيدايم يف نواـــعتلا ةـــجمرب بـــتكم *
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

.ةصصختملا ةيلودلا تاسسؤملا بتكم *

ةــــيعامتجالاو ةـــــيناسنإلا نوؤــــــــــشلا ةـــــيرــيدــــم - اـــثلاث
: مضتو،ةيلودلا ةينقتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلاو

نــــــم نوــــكتتو،ناــــسنإلا قوــــقحل ةـــيعرفلا ةــــــيريدملا -١
: بتاكم )3( ةثالث

،ناسنإلا قوقح سلجم بتكم *

،ناسنإلا قوقح تايقافتا ةعباتم بتكم *

.ةيناسنإلا نوؤشلا بتكم *

نم نوكتتو،ةيعامتجالا ةيمنتلل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث

ةــلوفطلاو ةأرـــملاو ةرـــسألاب ةـــقلعتملا لــــئاسملا بــــتكم *
،ةصاخلا تاجايتحالا يوذو نينسملاو

 ،ةحصلاب ةقلعتملا لئاسملا بتكم *

 .ةضايرلاو بابشلاب ةقلعتملا لئاسملا بتكم *
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ةــــــيملعلاو ةـــــيفاقثلا نوؤــــــشلل ةــــيعرفلا ةـــــيرـــــيدملا -٣
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةينقتلاو

،مالعإلاو ةيبرتلاو ةيلودلا ةيفاقثلا لئاسملا  بتكم *

.ةيلودلا ةينقتلاو ةيملعلا لئاسملا بتكم *

: مضتو،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيريدم - اعبار

،ةــــــئيبلا نادــــــيم يف نواـــــعتلل ةـــــيعرـــفلا ةــــــيريدملا -١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

لاجم يف تادهاعملاو تايقافتالا ذيفنتو ةعباتم بتكم *
،ةئيبلا

.ةئيبلا لاجم يف نواعتلا بتكم *

ةــــــيمنتلا نادــــــيم يف نواـــــعتلل ةــــيعرفلا ةــــــيريدملا -2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةمادتسملا

،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةعباتم بتكم *

تاــــــقاطلاو هاــيملاو نـــكسلاب ةـــــقلعتملا لــــئاسملا بــــتكم *
.ةددجتملا

ةــــــيلصنقلا نوؤـــــشلل ةـــماــــعلا ةــــيرـــيدملا مــــظنت :٩ ةداملا
: يتأي امك جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلاو

: مضتو،جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلا ةيريدم - الوأ

،جراخلا يف نييرئازجلا ةيامحل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،رّصقلا لافطألاو ةفيعضلا تائفلا بتكم *

،نيفوقوملا بتكم *

.حنجلا و تايانجلا اياحض حلاصم نع عافدلا بتكم*

صاخشألل ةينوناقلا ةيعضولل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو،تاكلتمملاو

،ةيلصنقلا ناجللاو تاقافتالا بتكم *

،تاكلتمملاو ةيرادإلا نوؤشلا  بتكم *

،لقنتلاو ةماقإلا بتكم *

 .يئاضقلا نواعتلا بتكم *

،ةـــــــيلصنقلاو ةــــيندملا ةــــلاحلل ةــــيعرـفـلا ةـــــيرــيدــملا -٣
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةيندملا ةلاحلا بتكم *

،قئاثولا ىلع قيدصتلاو ةيلصنقلا ناويد بتكم *

،يلصنقلا رييستلا بتكم *

.اهتعباتمو ةيندملا ةلاحلا تالجس كسم بتكم *

جماربلاو جراخلا يف ةينطولا تاءافكلا ةيريدم - ايناث
: مضتو،ةيعامتجالا نوؤشلاو

،جراخلا يــف ةيـنـطولا تاءاــفــكلل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيوعمجلا ةكرحلا بتكم *

يف جراـــــخلا يف ةــــينطوــــلا تاءاــــــــفكلا ةمــــهاسم بــــــتكم *
.ةينطولا ةيمنتلا

ةــــيعامتجالا نوؤـــشلاو جـــماربلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو،جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلل

يف ةينطولا ةيلاجلل ةيعامتجالا نوؤشلا ةعباتم بتكم *
،جراخلا

،ةينطولا ةمدخلا بتكم *

تايئاصحإلاو ةينطولا تاراشتسالاو تاباختنالا بتكم *
،جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلاب ةقلعتملا

.ةرمعلاو جحلا جمارب ةعباتم بتكم *

: مضتو،ةيلصنقلا نوؤشلا ةيريدم -اثلاث

ةـيوجلا لـــئاسملاو تارـــيشأتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -١
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو،ةيرحبلاو

،تاريشأتلا رييست بتكم *

،تاريشأتلا تايئاصحإ لالغتساو ليلحت بتكم *

.ةيرحبلاو ةيوجلا لئاسملا ةعباتم بتكم *

،ةـــــــيرادإلاو ةــــــيئاضقلا نوؤـــــشلل ةـــــيعرفلا ةــــــيرـــــــيدملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةيئاضقلا نوؤشلا بتكم *

،ةيرادإلا نوؤشلا بتكم *

،بناجألا لقنتو ةماقإ بتكم *

.ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا ةيامح بتكم *

)3( ةــــثالث نـــم نوــــكتتو ،ةرــــجهلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -٣
: بتاكم

،ةرجهلا لئاسم لوح قيسنتلا بتكم *

،ةرجهلا لئاسم لوح صيخلتلاو ليلحتلا بتكم *

 .ةيعرشلا ريغ ةرجهلا ةعباتم بتكم *

قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ةماعلا ةيريدملا مظنت :٠١ ةداملا
: يتأي امك

: مضتو،مالعإلاو لاصتالا ةيريدم - الوأ

،تاـــمولعملا رـــييستو لــــيلحتل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا -١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،تامولعملا ليلحت بتكم *

.تامولعملا رييست بتكم *
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،مالــــعإلا لـــــئاسو عـــم تاــــقالعلل ةــــيعرفلا ةــــــيريدملا -2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يرصبلا يعمسلا ةيلخو ةيمالعإلا ةيطغتلا بتكم *

.مالعإلا لئاسو دامتعا بتكم *

لاصتالاو ةــيتامولعملا ةـــظقيلل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا -٣
: بتاكم  )3( ةثالث نم نوكتتو ،يجراخلا

،ةيمهألا تاذ تامولعملا زرفو ةعباتم بتكم *

،ةرازولل يجراخلا لاصتالا ططخم ذيفنت بتكم *

.ةينورتكلإلا لصاوتلا عقاوم ةعباتمو رييست بتكم *

: مضتو،فيشرألاو قئاثولا ةيريدم -ايناث

نوكتتو،تاروشنملاو قــئاثولل ةــيعرفلا ةـــيريدملا -١
 : )2( نيبتكم نم

،تارادصإلاو يقئاثولا ديصرلا  بتكم *

.كيتايديملاو ةبتكملا رييست بتكم *

نــــــم نوـــــــــكتتو،فـــــــيشرألل ةـــــــــيعرــــــفلا ةـــــــيرـــــيدــــــملا -2
: )2( نيبتكم

،فيشرألا ةجلاعم بتكم *

.فيشرألا غيلبتو ظفحو ةنمقر بتكم *

ةيجيتارتسالا ةظقيلل ةماعلا ةيريدملا مظنت:١١ ةداملا
: يتأي امك اهترادإو تامزألا قابتساو

: مضتو،ةيجيتارتسالا تاساردلاو ةظقيلا ةيريدم - الوأ

نوكتتو ،ةيجيتارتسالا ةمولعملل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: )2( نيبتكم نم

،ةيجيتارتسالا ةمولعملا ةجلاعمو عمج بتكم *

ةـــضرعملا قــــطانملا طـــئارخو تاــــمولعملا كــــــنب بـــــتكم *
.رطاخملل

نم نوكتتو،مييقتلاو ليلحتلل  ةيـعرـفـلا ةــيرــيدملا -2
: )2( نيبتكم

،ةعباتملاو ليلحتلا بتكم *

.رطاخملل ةضّرعملا تايعضولا مييقت بتكم *

: مضتو،اهترادإ و تامزألا قابتسا ةيريدم - ايناث

نم نوكتتو ،تامزألا قابتسال ةيعرفلا ةيريدملا -١
: )2( نيبتكم

،ريذحتلاو تامزألا راعشتسا بتكم *

.طيطختلاو جماربلا بتكم *

نــــم نوــــكتتو،تاــــمزألا ةرادإل ةـــــيعرفلا ةــــيريدملا -2
: )2( نيبتكم

،تالاصتالا زكرمو ةمزألا ةيلخ رييست بتكم *

.يلودلاو ينطولا قيسنتلا بتكم *

: يتأي امك دراوملل ةماعلا ةيريدملا مظنت:2١ ةداملا

: مضتو،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم - الوأ

نوكتتو،نيمدختسملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ايلعلا بصانملاو فئاظولا بتكم *

،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألا بتكم *

،نيينقتلاو نييرادإلا ناوعألا بتكم *

.ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا ةكرحلا بتكم *

نوكـتـتو،ةــعـباتـملاو فيظوـتـلل ةـيـعرـفـلا ةـيرــيدـملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنتو فيظوتلا بتكم *

،اهتعباتمو ةيرشبلا دراوملا رييست تاططخم دادعإ بتكم *

،جراخلا يف نيدقاعتملا ناوعألا رييست بتكم *

يف نـيدـقاـعـتملا ناوـعألاــب ةــقــلــعــتملا تاــعزاــنملا بتــكــم *
.جراخلا

: )2( نيبتكم نم نوكتتو،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا -٣

،نيمدختسملا ىوتسم نيسحتو نيوكتلا بتكم *

يف ةيبنجألا تاسسؤملاو تائيهلا عم نواعتلا بتكم *
.نيوكتلا لاجم

،ةيـعامتجالاو ةــماــعــلا نوؤـشـلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدـملا -٤
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،تاعزانملاو طابضنالا بتكم *

،ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم *

،ةماعلا ةموادملا بتكم *

.دعاقتلاو ةماعلا نوؤشلا بتكم *
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: مضتو،ةيلاملا ةيريدم -ايناث

)٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا -١
: بتاكم

،رييستلا ةينازيم بتكم *

،زيهجتلا ةينازيم بتكم *

،ةيلودلا تامهاسملاو نواعتلا بتكم*

.جراخلا يف نيوكتلل يلاملا رييستلا بتكم *

نــم نوــكتتو،ةــيلاملا تاــيلمعلل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،ةماعلا ةبساحملا بتكم *

،روجألاو بتاورلا بتكم *

،ركاذتلاو تالاكولا بتكم *

.تايبلطلا دامتعا بتكم *

رـــــييستلا ةـــــعباتمو ةــــبقارمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا -٣
نم نوــكتتو،ةيـــلصنقلاو ةــــيسامولبدلا زـــــكارملل يلاــــملا
: بتاكم )٤( ةعبرأ

زــــــــكارملا تاـــيـنازــيم يــف يـتابساحملا قيقدتلا بــــــتكم *
،”ابوروأو ايقيرفإ يتقطنم“ : ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

زــــكارملا تاــــينازيم يف يــــتابساحملا قـــــيقدتلا بـــــتكم *
ايسآو ةيبرعلا نادلبلا قــــطانم“ : ةــيلصنقلاو ةـــيسامولبدلا

،”اسنرفو اكيرمأو

قوــــــقحلاو ةــــينازيملا جراــــخ تاـــيلمعلا ةــــعباتم بـــــتكم *
،ةيلصنقلا

.حنملا رييست بتكم *

: مضتو ،ةماعلا لئاسولاو كالمألا ةيريدم -اثلاث

)٤( ةـــعبرأ نــم نوـــكتتو ،كالـــمألل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -١
: بتاكم

،ةيزكرملا ةرادإلل ةيراقعلا كالمألا بتكم *

،جراخلا يف ةيراقعلا كالمألا بتكم *

،عيراشملل ةينقتلا ةعباتملا بتكم *

زـــــــكارــــملل تاراـــــيسلا ةرـــــيــظحو تازــــــيــــهجتلا بـــــــتكم *
.ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

نـــم نوـــكتتو ،ةـــماعلا لـــئاسولل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،تازيهجتلاو تاراقعلاو تالوقنملا  ةنايصو ظفح بتكم *

،ةيمومعلا تاقفصلا بتكم *

،درجلاو نوزخملا رييستو تانيومتلا بتكم *

.ةيزكرملا ةرادإلل ةعباتلا تارايسلا ةريظح بتكم *

: مضتو،يسامولبدلا لمعلا ةنرصع ةيريدم - اعبار

نــم نوـــكتتو،تاـــمولعملا مـــظنل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -١
: بتاكم )3( ةثالث

لــمعلاب ةــصاخلا تاـــمولعملا مـــظن ةــينب مـــيمصت بـــتكم *
،يسامولبدلا

نيب طبرلل ةيرورضلا تامولعملا مظن لالغتسا بتكم *
،ةيجراخلاو ةيزكرملا حلاصملا

ةـــــــينورـــتكلإلا ةرادإلل ةـــــبسانملا تاودألا عـــــــضو بـــــتكم *
 .ةيمقرلا تامدخلاو

: )2( نيبتكم مضتو،يلآلا مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا -2

،رتويبمكلا تاقيبطتو تاصنملاو جماربلا دادعإ بتكم *

تادــــــــــعم ةـــــنايصو تاــــــكبشلاو ةـــــــمظنألا نيـــــمأت بـــــتكم *
.تامولعملا ايجولونكت

: يتأي امك ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم مظنت :٣١ ةداملا

ةددـــــــعتملاو ةـــــيئانثلا تاــــقافتالل ةـــــيــــــعرفلا ةــــــيريدملا -١
،ةيلودلا ةيئاضقلا تاسسؤملاو يلودلا نوناقلاو فارطألا

: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةيئانثلا تايقافتالا بتكم *

قـــئاثولا ظـــفحو فارــــطألا ةددـــــعتملا تاــــيقافتالا بـــــتكم *
،ةيسامولبدلا

،ةيلودلا ةيئاضقلا تاسسؤملاو يلودلا نوناقلا بتكم *

.ةمجرتلا بتكم *

ةينوناقلا تاساردلاو ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو،ةيسامولبدلا تاعزانملاو

،ةيميظنتلا صوصنلا بتكم *

،ةينوناقلا تاساردلا  بتكم *

،ةرازولل ةيمسرلا ةرشنلا بتكم *

.ةيسامولبدلا تاعزانملا بتكم *

ةيداصتقالا تالدابملا معدو ةيقرت ةيريدم مظنت:٤١ ةداملا
: يتأي امك

ةــــــمولعملا رـــــييستو لـــــيلحتل ةــــــيعرفلا ةــــــيريدملا -١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةيراجتلا

،ةيراجتلاو ةيداصتقالا تامولعملاو تايطعملا كنب بتكم *

.ةيراجتلاو ةيداصتقالا تامولعملا رشنو ليلحت بتكم *
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ةــــــــيقرتو جـــــماربلا ةــــــعباتمل ةــــــيعرفلا ةـــــيرــــيدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث  نم نوكتتو،ةيراجتلا تالدابملا

،ةراجتلا ةيقرت جمارب معد بتكم *

،رامثتسالا ةيقرت جمارب معد بتكم *

.ةيراجتلاو ةيداصتقالا تارهاظتلا ةعباتم بتكم *

: يتأي امك ةينقتلا حلاصملا ةيريدم مظنت :5١ ةداملا

)3( ةـثالث نم نوـــكتتو،ةرـــفيشلل ةــيعرفلا ةــيريدملا -١
: بتاكم

،لالغتسالا بتكم *

،طبضلا بتكم *

.ةصاخلا تازيهجتلا ةنايص بتكم *

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا -2
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةماعلا تاليوحتلا بتكم *

،ماعلا لالغتسالا بتكم *

ةـــــــيكلسلا تالاــــصتالا مــــئاعد ةــــنايصو رـــــــييست بــــتكم *
.ةيكلساللاو

،ديربلاو ةيسامولبدلا ةبيقحلل ةيعرفلا ةيريدملا -٣
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ديربلاو ةيسامولبدلا ةبيقحلا لاسرإ بتكم *

،ديربلاو ةيسامولبدلا ةبيقحلا لابقتسا بتكم *

 .راطملا ىوتسم ىلع ةيسامولبدلا ةبيقحلا بتكم *

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رارـــــــــــقلا اذـــــــه رـــــــشني:6١ ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رـبوتكأ٥ قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع رــــفص71 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ليوحـت تاـيـفـيـك دّدـحـي ،0202 ةـنس رـبـمـتــبس72

نم لك يمدختسمو تابجاوو قوقحو تاكلتمم
ينطولا زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا
ةينطولا ةيبودنملا ىلإ ،قرطلا ربع نمألاو ةياقولل
.قرطلا يف نمألل

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلا ريزوو

ىداـــــــمـــــج41 يف خّرؤـــــملا03–09 مـــــقر نوــــناــــــقلا ىضــــــتقمب–
نمضتملاو0991 ةنس ربمــــسيد لّوأ قفاوــــملا1141 ماــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يف خّرؤــملا073–91 مـــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–02 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضــتقمبو–
0202 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا554–19 مقر يذيفــــنتلا موــــسرــــملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوــملا2141 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمـــــج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس ريارــبف51 قــــفاوـــــملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

2 يف خّرؤملا724–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ربــمسيد61 قــــفاوــــملا4341 ماــــع رفــــص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

يف خّرؤملا401–41 مــــقر يذيــــفنــــتلا موسرملا ىضتقمبو–
4102 ةنس سراــــم21 قـــــفاوــــملا5341 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج01
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلحملا

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىضــــــــتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
مودقوب يربص

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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يف خّرؤملا113–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6102 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا8341 ماع لّوألا عيبر لّوأ
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا133–81 مـــقر يذيفنــــتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماــــــع يـــناــــثلا عـــيـــــبر41
ةيلحملا تاعاــــمـــــجلاو ةيلــــــخادلا رـــــيزو تايــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خّرؤملا303–91 مقر يذيفنتلا موـــــسرملا ىــــضـــتقمبو–
يذلا9102 ةنس ربمفون01 قفاوملا1441 ماع لوألا عيـــــبر31
اهماهمو قرــــطلا يف نمألل ةيـــــنطولا ةيبودـــــنملا ةعيــــبط ددــــحي
،هنم82و72و62و52 داوملا اميس ال ،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام نورّرقي

موــسرـــملا نم62 ةداـــــملا ماــــكحأل اقيــــبــــطت: ىلوألا ةداملا
1441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤــــملا303–91 مـــــقر يذيـــفــــــنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربـــمـــــفون01 قـــــفاوـــــملا
تابجاوو قوقحو تاكلتمم ليوحت تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا

زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا نم لك يمدختسمو
ةينطولا ةيبودنملا ىلإ،قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا
.قرطلا يف نمألل

لك تابجاوو قوقحو تاكلـــــتمم ليوــــحت يدؤــــــي :2 ةداملا
ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايـــسلا صــــخرل ينطولا زكرملا نم
يرــــــيدــــــقتو يـــعوــــنو يــــّمك درــــج دادعإ ىلإ قرـــــطلا رـــــبــــع نـــــــمألاو
ةيماتخ ةليصح اذكو ،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط
بـــــجاولا تاكلتــــــــمملا ّنيــــبتو ،لئاــــسولا نمــــضــــتت ةــــيروـــــضح

.اهب ةطبترملا ةميقلاو اهليوحت

ينطولا زكرملا نم لك يمدختسم ليوحت متي :3 ةداملا
قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايسلا صخرل

مقر يذيفنتلا موسرملا نم )3 ةرقفلا(52 ةداملا ماكحأل اقبط
01 قــــــفاوــــملا1441 ماــــــع لوألا عــــيــــبر31 يف خّرؤـــــــملا303–91
.هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمفون

3و2 نيتداملا يف ةروكذملا تاليوــحـــتلا زــــجــــنت :4 ةداملا
يتآلا ءاـضــــعألا نم نوـــــكـــتت ةصـــتــــخم ةنــــجل لبــــــــق نـــم ،هالـعأ
: مهركذ

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ناونعب
: ةينارمعلا

ةماعلا ةيريدملاب كالمألا ريدم بئان ،نيساي حيبد بالق–
،لئاسولاو ةيلاملل

ةيلاملل ةماعلا ةيريدملاب بتكم سيئر ،فسوي يفينح–
،لئاسولاو

ةيلاملل ةماعلا ةيريدملاب بتكم سيئر ،دوعسم طايش–
،لئاسولاو

تايرحلل ةماعلا ةيريدملاب بتكم ةسيئر ،ماهس مامش–
،ةينوناقلا نوؤشلاو ةماعلا

ينطولا زكرملاب ةماعلا ةرادإلا مسق سيئر ،نسحل ةكبوب–
،قرطلا ربع نمألاو ةياقولل

دراوملل ةماعلا ةيريدملاب ةيسيئر ةفرصتم ،ةدنه خوز–
.ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا

: ةيلاملا ةرازو ناونعب

،رئازجلا ةيالو قرش يف ةلودلا كالمأ ريدم ،لامك رباص–

،رئازجلا ةيالو طسو يف ةلودلا كالمأ ريدم ،نامعن ثراو–

ةبساحملاو ةنيزخلل مسق شتفم ،ميكحلا دبع رهاطلا يكرت–
،تانيمأتلاو

ةيـــــلخادلا ةرازو ىدل يلاــــــم بــــقارـــم ،يزوـــــف فــــسوـــي نـــــب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

.ايميلقإ نوصتخملا تايالولا وريدمو–

: لقنلا ةرازو ناونعب

،ةماعلا لئاسولل ةيعرف ةريدم ،ةنيسح يبيرعل–

زكرــــــــملاب ةماـــــــــــعلا ةرادإلا ةرئاد ســـــيئر ،ميـــــهاربإ ســــــــلي–
.ةقايسلا صخرل ينطولا

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ناونعب
: يرادإلا

.ةبقارملاو قيقدتلل ريدم بئان ،لامك بيبع–

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

ربمتبس72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

لقنلا ريزو

يناه رهزل
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

2٤٤١ ماـــــــــــع رــــــــــــــفـــــص٩١ يفخّرؤــــــــــــم كرــــــــــــتــــــــــشم يرازو رارــــــــــــق
ميظنتلا نمضتي ،٠2٠2 ةـــــــنس ربوتكأ7 قــــــــــــفاوــــملا
.ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرمل يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا  ّنإ
 ،ةيلاملا ريزوو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤــملا٠73–91 مـــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا ىضـــــتقمب –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـــــملا361–٠2 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤــــــــــــملا391–٤1 يذـــــيفـــنتلا موـــــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٤ يف خّرؤملا٠6–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

: يتأي  ام  نورّرــقي

موسرملا نم٠1 ةداـــملا ماــــكــــحأل اقــــيـــــــبـــطت:ىلوألا ةداملا
23٤1 ماــــــع ةجــــــحلا يذ82 يف خّرؤــــــملا693–11 مقر يذيفــــنتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا
يمــــــلـــــعلا عــــباــــطلا تاذ ةيـــــموــــمــــعلا ةســــسؤـــــملل يــــجذوــــمــــنلا

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولونكتلاو
صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرمل
.”زكرملا“

دعاسم ريدم هدعاسي يذلا ريدملا ةطــلس تـــــحت:2 ةداملا
ةيرادإ حلاصمو ةينقت ماسقأ يف زكرـملا مــــظــــني ،ماــــع نيـــــــمأو
.ثحبلل ةكرتشم حلاصمو ثحبلل ماسقأو

: نم ،)2( نانثا اهددعو ،ةينقتلا ماسقألا نوكتت :٣ ةداملا

،ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق •

لاجم يف ةينقتلاو ةيملعلا تاطاشنلا معدو ةعباتم مسق •
 .ميلقإلا ةئيهت

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فلكي :٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ثحبلا

ثحبلا تاسسؤمو تارادإلا عم لماعتلاو نواعتلا نامض–
،زكرملا صاصتخا لاجم يف ةيلودلاو ةينطولا يملعلا

،زكرملل يملعلا ثحبلا جئاتن راهظإو نيمثت–

،زكرملل ةيملعلا جئاتنلا ليوحت نامض–

،اهرشنو اهتيقرتو زكرملا ثحب جئاتن ةعباتم نامض–

ىلع ينقتلا معدلاو ليومتلا رداصم ثحب يف ةكراشملا–
،يلودلاو ينطولا ىوتسملا

يقئاثولا ديصرلا ءارثإو ةيملع تاءاقلو تارهاظت ميظنت–
،زكرملل

ةنايصو زكرملل ينورتكلإلا عقوملا ريسو ةعباتم نامض–
    .ةيتامولعملا تاكبشلا

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم •

،يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم •

.قيثوتلاو ةيملعلا تارهاظتلا ةحلصم •

ةيملعلا تاطاـشنلا مــــعدو ةعباــــتم مســــق فـــــلكي:5 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ميلقإلا ةئيهت لاجم يف ةينقتلاو

لاجم يف ةيداصتقالا – ةيعامتجالا تايئاصحإلا ءانتقا–
،زكرملا صاصتخا

ةيناديملا تايطعملا عمج فدهب ةيناديم تاجرخ ميظنت–
تارـــــــبــــخب ماـــــــيـــــــقلاو ،ةــــــيئاــــــــضــــفلا – ةـــيــــــعامـــــتـــــجالا تاءاــــــــصــــــــــحإلاو
،زكرملا ثحب عيضاوم بسحب ةينقتو ةيداصتقا – ةيعامتجا

ةيئاصحإو ةيوج روصو طئارخ لكش ىلع مئاعد ءانتقا–
،زكرملا صاصتخا لاجم يف
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يف ةصصختم ةيتامولعم جماربو ةيملع جهانم ءانتقا–
،اهلاكشأ عيمجب ةيفارغجلا ةمولعملا ليلحتو ةجلاعم

تاراطإ نيوكتو يملعلا ليلحتلا قئارط ثيدحت نامض–
ةمولعملا ةجلاعمب ةصاخلا ةينقتلاو ةيملعلا نيدايملا يف زكرملا
،ةيفارغجلا

،)ةبرتلاو ءاملا( ةينقتو ةيملع ليلاحتب مايقلا–

ةديدج تاودأ فاشكتساو خسنلاو ليلحتلا تادعم ةنايص–
،لاجملا اذهب ةطبترم

.اهتعباتمو ةدوجلا نامض تايلمع ةعومجم عضو–

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

ءارآلا رــــــــــبـــــسو ةيئزـــــجلا تايئاــــــصحإلا دادــــعإ ةــــــحلـــــصم•
،ةيناديملا تاقيقحتلاو

تانايبلا( قئاثولا جاتنإو تامولعملا ةجلاـعم ةحلـــــصـــم•
،)روصلاو طئارخلاو

  .ةيملعلا ليلاحتلاو ةدوجلا نامض ةحلصم•

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي:6 ةداملا

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فلكت:7ةداملا

رييستل يونــــسلا ططـــــــخــــملا ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ–
،ةيرشبلا دراوملا

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–

ةددعتمو ةيوـــنس تاطــــطخم ذيفنــــــتلا زيح عضوو دادعإ–
تامولعملا ديدــجتو ىوـــتسملا نيســـحتو نيوـــــكتلل تاوـــــنسلا

،زكرملا يمدختسمل

اذكو ،زـــكرـملا زيــــهجتو ريـــــيست ةينازيم عورشم دادعإ–
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت نامض

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم–

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض–

ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا اياضق رييست نامض–
،زكرملل

زكرـملل ةـــيراقــــعلاو ةلوقــــنملا كالــــمألا ريـــــيـــــست ناــــمـــــض–
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم–

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض–

: يف ،)3( ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم•

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم•

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم•

: نم ،)٤( ةعبرأ اهددعو ،ثحبلا ماسقأ نوكتت:٨ ةداملا

،"ثراوكلا نم فيفختلاو ةياقولا" مسق •

،"اهتيامحو ةيعيبطلا دراوملا ةرادإ" مسق •

،"ةينارمعلا ةيمنتلاو ريمعتلا" مسق •

يميلقإلا صيخشتلا قرطو فارشتسالاو جهانملا" مسق •
 ."يرضحلاو

فلكيو ،ثراوـكلا نم فـــــــــيفــــختلاو ةـــياــــقولا مسق –١
:لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

،اهرييستو تاناضيفلا نم ةياقولا–

،اهرييستو لزالزلا نم ةياقولا–

،اهتجلاعمو )ةيضرألا تاقالزنالا( تارايهنالا نم ةياقولا–

  .اهرييستو تاباغلا قئارح نم ةياقولا–

فلكيو ،اهتيامـحو ةيعيــــبطلا دراوــــملا ةرادإ مسق –2
:لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

تاحاـسملا طئارــــخ مـــسرو ةيعـــيـــــبطلا دراوـــملا ريــــيـــــست–
،ةيقسملا

،اهتعباتمو ةيبهسلاو ةيباغلا ةمظنألا طئارخ مسر–

،يرارحلا سابتحالاو فافجلا دصر–

.ةيحالفلا يضارألا ىلع ريمعتلا رثأ–

مايقلاب فلكيو ،ةينارمعلا ةيمــــنـــــــتلاو ريمــــعتلا مــــسق –٣
:لوح ثحب لامعأو تاساردب

ةيرضحلا ةيكيمانــــيدلاو ةــــينارــــمــــعلا رـــــهاوــــظلا ةـــــسارد–
،)نكسلاو ثارتلاو ةنيدملا(

،دوجوملا ينارمعلا جيسنلا ىلع لخدتلا–

يف ضرألا عقوم ةسارد( ةمادــتسملا ةيمــــنتلاو ريـــــمعتلا–
،)ينارمعلا طسولا يف رطاخملا ليلحتو ةينارمعلا ةئيبلا
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ةيـــــــكذلا ةنـــــيدـــــملاو ةــــفرـــــعملا ىلع ينــــبــــملا داـــصــــــتـــقالا–
داـصتـــــقالاولاــــصـــــتالاو تامولعملل ةثيدحلا تايجولونكتلا(
 .)ةفرعملا ىلع ينبملا

صيخشتلا قرــطو فارــــشتـــــسالاو جــــهاــــنملا مــــسق –٤
ثحبلامعأو تاساردب مايقلاب فلكيو ،يرضحلاو يميلقإلا

: لوح

ةيمــــيلقإلا تاصـــــيخـــــشتلل ةديدــــجلا جــــهاـــــنملاو قرـــــــطلا–
،ةينارمعلاو

،ميلاقألا يف ةيمومعلا تاطلسلا لامعأ–

،ةمادتسملا ميلاقألا قافآو ةيمنت–

 .ميلاقألاو ةينارمعلا تاعمجملل فارشتسالاو راكتبالا–

ماكحأل اقبط ةأشنملا ةكرتشملا ةحلصملا عضوت:٩ ةداملا
82 يف خّرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا نـم63 ةداــــــملا
11٠2 ةنــــــــــس رــــبـــمــــفوــــن٤2 قــــــفاوــــــملا23٤1 ماـــــع ةــــجــــحلا يذ
نوكتتو ،ةحلصم سيئر ةيلوؤسم تـحت ،هالـــــعأ روـــــكذــــــملاو
.عورف نم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص91 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يف خّرؤملا731–98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9891 ةــــــنس تشغ لوأ قـــــــفاوملا9٠٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ92
،مّمتملاو لّدعملا ،1 ةديلبلا ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يف خّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا91٤1 ماع مّرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

2 يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يجولوــــــنكــــتلاو يمــــلعلا ثحــــبلل ةكرتـــــشملا حلاــــــصملا ماهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

:يتأي ام نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداـــــملا ماكـــحأل اقيـــبــــطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
.1 ةديلبلا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت:2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،1 ةديلبلا ةعماج–

ةيمــــــنــــتلاو ثحـــبلا جئاتن نيمـــثــــتل ةيــــنطولا ةـــلاــــــكولا–
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :٣ ةداملا

:يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

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

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٨
.١ ةديلبلا ةعماج ىدل "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبعنبنميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايزنب يقابلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب



66  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر٤2
21م٠2٠2 ةنس ربمفون٠١

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–

نـيوـكـتـلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت–
 ،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *
:يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

٤2يف خّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـلا3٠٠2 ةنس تـشغ32 قـفاوـملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،اـهرـيسو اهـميظـنتب ةـصاخلا دـعاوـقلاو ةعماــجلا ماـهـم دّدـحي
،مّمتملاو لّدعملا

2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يجولونـــــــكتلاو يملــــــعلا ثــــحبلل ةكرـــــــتشملا حلاــــصملا ماـــــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يفخّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

 : يتأي ام  نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداــــــملا ماكــــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
 .ةملاق ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةملاق ةعماج–
ةيمنتلاو ثحــــبلا جئاــــتن نيمــــثتل ةيــــنطولا ةــــــلاـــــــكولا–

،ةيجولونكتلا
.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :٣ ةداملا

 : يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *
ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–

،ثحبلاب
،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–
،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–
نـيوـكـتـلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت–

 ،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو
 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

امب فلكيو ،ةيملعلا تازيــهجـــتلا نــــمأو ةنايـــــص عرف *
: يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

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

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٨
.ةملاق ةعماج ىدل "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٥1 يفخّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يفخّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا91٤1 ماع مّرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يفخّرؤملا372–1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٠٠2 ةنس ربمتبس81 قفاوملا22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠3
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةملاق ةعماج ءاشنإ نمضتملاو
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام  نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداـــــملا ماكــــــحأل اقيــــبـــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
 .يداولا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،يداولا ةعماج–

ةيمــــنــــتلاو ثــــحبلا جئاــــتن نيمثـــتل ةينـــطولا ةلاـــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :٣ ةداملا

: يتأي امب فلكي و ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–

نـيوـكـتـلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت–
 ،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *
: يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

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

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٠2يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٨
.يداولا ةعماج ىدل "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٥1 يفخّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يفخّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا91٤1 ماع مّرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يفخّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا3٤2–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو21٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا33٤1 ماع بجر٤1
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يداولا ةعماج ءاشنإ

2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يجولونكتلاو يملـــــعلا ثـــــحبلل ةكرتــــشملا حــــلاـــصملا ماــــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يفخّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص



66  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر٤2
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قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٠2يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٨
.ةليسملا ةعماج ىدل "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

6 يفخّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا91٤1 ماع مّرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يفخّرؤملا٤72–1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٠٠2 ةنس ربمتبس81 قفاوملا22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠3
،مّمتملاو لّدعملا ،ةليسملا ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

يفخّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يـــــجولوـــنكـــتلاو يمـــــلعلا ثحبلل ةكرتـــــشملا حلاــــصملا ماــــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يفخّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام  نارّرــقي

موسرــــملا نـــم21 ةداــــملا ماــــكحأل اقــــيــــــــبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
.ةليسملا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب ًافرـــط ربــــتعت يتلا تاســــسؤملا ددــــحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةليسملا ةعماج–

ةيمــنــــتلاو ثــــحبلا جئاــــتن نيــــمثـــتل ةيــــنطولا ةــــلاــــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

 : يتأي امب فلكي و ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–

نـيوـكـتـلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت–
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *
: يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
 ،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

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

2٤٤١ ماـــع رـــفص٠2 يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ءاشنإ نـــمضتـــي ،٠2٠2 ةـنس رـبوــتــكأ٨ قـــفاوملا

ىدل "ةنضاحلا " ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
.ةبانع ةعماج

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ةدعقلا يذ12 يفخّرؤملا٤12–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ميظنتب قلعتملاو٤891 ةنس تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو ةبانع ةعماج
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،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–

نـيوـكـتـلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت–
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *
: يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعتنمضتملاو

٥1 يفخّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يفخّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإنمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا91٤1 ماع مّرحم
ةيجولونكتلا  ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يجولوــــــنكتلاو يمــــلعلا ثحـــبلل ةكرتـــــشملا حلاــــــــصملا ماـــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يفخّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام  نارّرــقي

موـــسرـــملا نم21 ةداـــــملا ماــــكــــحأل اقيــــبـــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
 .ةبانع ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةبانع ةعماج–

ةيـــمــــنتلاو ثحــــبلا جئاـــتن نيــــمثـــتل ةيـــنـــــطولا ةــــلاـــــكولا–
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

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

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٨
.ةلقرو ةعماج ىدل  "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو نإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٥1 يفخّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يفخّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا91٤1 ماع مّرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

2 يفخّرؤملا٠12–1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٠٠2 ةـنس وـيــلوــي32 قـــفاوملا22٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةلقرو ةعماج ءاشنإ نمضتملاو
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يفخّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يجولونكتلاو يمــــلعلا ثــــحبلل ةكرــــــتشملا حلاـــصملا ماـــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يفخّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام  نارّرــقي

موــــسرملا نـــــم21 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقيـــبــــطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
 .ةلقرو ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةلقرو ةعماج–

ةيمـــــنــــتلاو ثــــحبلا جئاـــتن نيمثـــتل ةيــــنــــطولا ةـــــلاــــكولا–
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :٣ ةداملا

 : يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–

نـيوـكـتـلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت–
 ،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *
: يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

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

2٤٤١ ماـــع رـــفص٠2 يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ءاشنإ نـــمضتـــي ،٠2٠2 ةـنس رـبوــتــكأ٨ قـــفاوملا

ىدل "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
.سادرموب ةعماج

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضـــتملاو8991 ةنــــس وياـــــم3 قـــفاوـــملا91٤1 ماع مّرـــــحـــم6
ةيمنتلاو ثحــــبلا جئاـــتن نيمــــثتل ةيــــنطولا ةلاــــكولا ءاـــشــــنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

يفخّرؤملا981–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمــــــضتــــملاو8991 ةنــــس ويـــنوــــــي2 قفاوملا91٤1 ماـــــع رفــــص7
 ،مّمتملاو لّدعملا ،سادرموب ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2
يــــــجوــــلوــــنكـــتلاو يملــــعلا ثــــحبلل ةكرتــــشملا حلاــــصــــملا ماهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يفخّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي
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ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام  نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداـــملا ماكــــحأل اقــــيـــــبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
.سادرموب ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاســــسؤملا ددـــــحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،سادرموب ةعماج–

ةيـــمـــنـــتلاو ثـــحبلا جئاــــتن نيمـــثتل ةيـــنــــطولا ةـــلاــــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :٣ ةداملا

 : يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–

نيوكتلا لاـــــجم يف عيراـــــشملا باــــحـــصأل مــــــــعدلا ميدــــــــقت–
 ،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *
: يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يف رئازجلاب رّرح
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يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٨
ةينطولا ةسردملا ىدل "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل

.ةنيطنسقب تاينقتلا ةددعتم
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعتنمضتملاو

٥1 يفخّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يفخّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإنمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا91٤1 ماع مّرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

3 يفخّرؤملا٠٠٤–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو11٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا33٤1 ماع مّرحم
،ةنيطنسقب تاينقتلا ةددعتم ةينطو ةسردم ءاشنإ

2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يـــــجولوــــنكتلاو يمـــلعلا ثـــحبلل ةكرتــــشــــملا حلاــــصملا ماهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يفخّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤـملا671–61 مقر يذــيـفــنــتلا موــسرــملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنـس وــيـنوـي٤1 قفاوـملا73٤1 ماـع ناــضــمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوـناـقــلا ددـحـي

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا
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يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
ةددعتملا ةينطولا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل
 .ةنيطنسقب تاينقتلا

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاســــسؤملا ددــــحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةنيطنسقب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا–

ةيمنتلاو ثـــــحبلا جئاــــتن نيــــمـــثتل ةــــينــــطولا ةــــلاـــــكولا–
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–

نـيوـكـتـلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت–

،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *

: يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–

 ،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٠2يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

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


