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7٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٨٢
3م١٢٠٢ ةنس ليربأ١١

ةّيميظنت ميسارم
ةــــيــــموـــكحلا تاـــطاــــشـــنلا يف رــــــيزولا ةـــــكراــــشــــم رـــيـــــضــــــــحت – 

،اهميظنتو ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا تاطاشنلاو

ةعباتمو اهريضحتو ريزولا دقفتو لمع تارايز ةجمرب – 
،ةذختملا تارارقلا

ةيمومعلا تاــقالعــلا لاــجــم يـف رــيزوــلا تاطاــشــن ريــضــحت – 
،اهميظنتو تافيرشتلاو

ميـــــــظــــــنـــــــتو عاطقلل يتاسسؤملا لاصتالا ةسايس حارتقا – 
تاطاشنلا ةعباتمو اهريضحتو مالعإلا لئاسو عم ريزولا تاقالـع
،يعامتجالا لصاوتلا تاكبش يف عاطقلاب ةطبترملا

لاــــمـــــعألا ةعباــــــتمو تاــــعاــــطقلا نيب ام تاــــــقالــــعلا ميــــظــــنت – 
 ،ةررقملا

تاميظنتلاو تايــعمجلا فلتخم عم ريزولا تاقالع ميظنـت – 
،اهريضحتو ةيعامتجالا– ةينهملا

،عاطقلا ريوطت جماربو تاحالصإلا ةعباتم – 

 .ضئارعلاو ىواكشلا ةعباتم – 

 .ناويدلاب نيقحلم )٤( ةعبرأ •

اهرـــيـــسو اهمــــيظـــنت ددـــحي يتلا ،ةماـــــعلا ةيــــشتفملا –٣
.يذيفنت موسرم بجومب

: ةيتآلا لكايهلا –٤

 ،نيوكتلاو ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا – 

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا – 
،صاخ صن اهمكحي يتلا

،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم – 

،ةيلاملا ةيريدم – 

،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا ةيريدم – 

،ةيبالطلا ةايحلا ةيريدم – 

،يعماجلا لدابتلاو نواعتلا ةيريدم – 

،ةنمقرلا ريوطتو تاكبشلا ةيريدم – 

،فارشتسالاو طيطخّتلا ةيريدم – 

.ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم – 

فــــلــــكـــتو ،نـــيوكـــتلاو مـــيلعـــتلل ةماــــعلا ةيرـــيدـــملا:٢ةّداملا
 : يتأي امب

ماع نابــعـــش٤٢ يفخّرؤــــم٤٣١-١٢ مــــقر يذيـــــفنتموسرم
ميظنت نمضــتي،١٢٠٢ ةنـــس لــيرـــبأ7 قـــفاوــــملا٢٤٤١
ثحبلاو يلاـعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا
.يملعلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداــــمـلا امـــــيس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــملا٠73-91  مــــقر يـــسائرلا موسرمــلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمـــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤــــــملا87-12 مـــــــقر يــــسائرلا موــــــــــــــسرمـلا ىضـــــتـــــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـس ريارـــبـــف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا881-٠9 مــــقر يذيـــفنـــتلا موـــسرملاىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوـــملا٠1٤1 ماــــع ةّجــــحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤــــملا87-31 مـــــقر يذــــيـــفنتلا موــــسرملاىضـتقمبو –
نمضتملاو31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
ثحــبلاو يلاـــعلا ميلعـــتلا ةرازو يف ةــــيزكرــــملا ةرادإلا مــــيــــظنت
،لدعملا ،يملعلا

يف خرؤــملا18-31 مـــقر يذيـــفـــنتلا موــــسرملاىضـــــتقمبو –
يذلا31٠2 ةنـــس رياني٠3 قـــفاوـــملا٤3٤1 ماـــع لوألا عــــيبر81
رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـــبـلــل ةــماــــعــلا ةــيرـــيدـــملا ماـــهــم ددـحــي
،اهميظنتو يجولونكتلا

: يتأي ام مسري

ميلعتلا ةرازول ةـيزكرملا ةرادإلا لـمتشت:ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،ريزولا ةطلس تحت ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،تاسارد يرـيدم )٤( ةعــــبرأ هدـــعاــــسيو ،ماعلا نيمألا – ١
ةســـسؤـــملا يف يلـــخادلا نــــمألل يرازولا بتـــــكـــملا هـــب قــــحليو
.لاصّتالاو ديربلا بتكمو

 : نم لكشتيو ،ريزولا ناويد – ٢

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو ،ناويدلا سيئر•
: يتأي امب نوفلكي صيخلتلاو
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بعشلل ينهملا طسولا يف تاصبرتلا ميظنت تايلآ عضو – 
،ةينعملا تاصصختلاو

،بلاطلا ةقفارم يف ةبولطملا طورشلا مارتحا ىلع رهسلا – 
،فارشإلا قيرط نع ةصاخ

قيدصتلاو نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا مييقت يف ةكراشملا – 
نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم ليهأتو تاداهشلا ىلع

،ةينطولا تاداهشلا حنمل

فارتعالاو ةلداـــعملاو قيدــصتلا تاءارـــجإو قرــــط ديدــــحت – 
،ةيبنجألا تاداهشلاو تازاجإلاب

ةلداعمب فارتعالا تايقافتا عيراشم يف قبـسم يأر ءادــــبإ – 
رئازــــــجلا نيب مرـــــبت يتلا ةيبـــــنــــجألا يلاــــعلا ميـــلعــــتلا تاداهــــش
،ىرخألا لودلاو

ةذتاسألا ةيقرتب ةطبترملا ريياعملا ديدــــحت يف ةكراــــشملا – 
نييعــماـــجلا نيـــيئافشـــتسالا نيثـــــحابلا ةذــــتاــــسألاو نيثـــــحابلا

،نيمئاّدلا نيثحابلاو

يف لخدي يميظنت وأ يعيرشت صن عورشم لك حارتقا – 
.اهماهم راطإ

: يهو ،تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،يــــناـــثلاو لوألا نـــــيروـــطلا يف مــــيلــــعتلا ةـــيرــــيدـــم –١
: يتأي امب فلكتو

ةيعماجلا نيوكتلا ةطراخ رصانع حارتقا يف ةمهاسملا – 
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

ريياعم ديدحتو ةبلطلا هيجوت ةسايس رصانع ميمصت – 
،صصختو ةبعشو ناديم لكب ةصاخلا لاقتنالاو لوبقلا

ةيميلعتلا تالاجملا فلتخم يف نيوكتلا تاراسم دادعإ – 
،يلاعلا نيوكتلل

اهفـــــــيــــيكت فدــــــــهب جــــمارــــبلا ىوــــتــــحم نيـــيـــحت ىلع رـــــهـــــسلا – 
،تاراهملاو فراعملا روطت عم رمتسملا

ىلع رهـــــــسلاو نيوـــــكـــتلا ضورـــــع طورــــش رـــتـــفد ديدـــــحت – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةينطولا ةسايسلا عم اهفييكت

نيوكتلا يف تاصصختلاو بعـــشلا حـــتـــف رــــيـــياـــعم دـــيدــــحت – 
،اهقلغو يلاعلا

،اهمييقتو ةيملعلاو ةيجوغاديبلا تائيهلا ريس ةعباتم – 

لاجم يف ةيفارشتـــساو ةيميــــيقت ةسارد لك زاجنإ بلط – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ريوطت

ريغ نم نيوــــــكتلا ريــــسل يرودلا مييـــــقــــتلاب مايــــقلا – 
،ثلاثلا روطلا

نيوكتلاو ميلعتلا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ميمصت – 
،نييلاعلا

نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ريوطت ةيجيتارتسا ميمصت – 
،ينهملاو يميداكألا امهيدعب يف

قيسنتلاب ،ةيعماــجلا نيوــــّكتلا ةـــطراـــخ رصاـــــنع حارتقا – 
،ةينعملا لكايهلا عم

عم لاصتالاب ،ةبــــلطلل يجوغاديـــبلا هيجوتلل ماظن عضو – 
،ةينعملا تائيهلاو لكايهلا

نـــــيوــــــكــــتلاو مـــيــــــلـــعتلا تاســـــسؤـــــم ءاـــــشـــنإ طورــــش دــــيدــــحت – 
لكشـــتت يتلا ثحـــبلاو نيوكـــتلاو ميلـــعتلا تادــــحوو نيــــيلاعلا

،اهنم

يف نييلاــعلا نيوـــكتلاو ميلعــــتلا جـــماــــنرـــب ةداــــيــــقو ةرادإ – 
قيسنتلاب ،ةينازيملا رييستل ةديدجلا ةبراقملا قيبطت راطإ

،ةينعملا ةيزكرملا لكايهلا عم

تاصصختو بعشو نيدايم فلتخم حتف طورـش ديدحت – 
نيوكتلا جمارب ىلع ةقداصملاو ،اهميظنتو اهقالغإو نيوكتلا
،ثلاثلا روطلاو يناثلا روطلاو لوألا روطلا يف يلاعلا

لاقتــناو فراــــعم ةبــــقارم قرــــطو ةماــــعلا دــــعاوـــقلا ديدحت – 
،ةبلطلا

لوح ةيفارـشــتساو ةيـــميـــيقت ةــــسارد لك يف ةـــــكراـــــشملا – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ريوطت

امو جردتلا ةلحرم يف ةيبطلا مولعلا يف نيوكتلا ةعباتم – 
،جردتلا دعب

ثحبلا عيراشمو نيوكّتلا ضورع مييقت تايلآ عضو – 
،ةمظتنم ةفصب مييقتلا ىلع رهسلاو ،ينيوكتلا

نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةينطولا تاداهشلا حنم نامض – 
،ةلودلا مساب

ةياــــصولا ةــــسراــــمم ىلع ،اهــــصاصـــتخا لاـــجـــم يف ،رهــــسلا – 
رئاودل ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم ىلع ةيجوغاديبلا

،ىرخأ ةيرازو

ةعـضاـــخلا يلاعلا نيوــكتلا تاســـسؤم ءاـــشنإ طورش ديدــــحت – 
،اهئاشنإل تادامتعالاو صيخارتلا حنمو صاخلا نوناقلل

رتفد مارتحا ىلع ،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب ،رهسلا – 
ةعضاخلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم هل عضخت يذلا طورشلا
،صاخلا نوناقلل

،اهفييكتو اهعيونتو ميلعتلا قرط نييحت – 

ةيملعلاو ةيجوغاديــبلا تائيــــــهلا ريـــس نــــســــح ىلع رهـــــسلا – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم ىوتسم ىلع ،اهديدجتو
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط
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مئاعدلا لك عيسوتو فارشإلا ةمهم ريس نسح ىلع رهسلا – 
،ةيرورضلا ةيملعلاو ةيجوغاديبلا

اميس ال ،ميلعتلا طامنأ رــيوـــطت لئاــــسوو قرــــط حارــــتقا – 
،دعب نع ميلعتلا اهنم

نامــــضو دعب نـــع نيوـــكتلا جـــمارب دادـــعإ يف ةــــكراـــشـــملا – 
 .هتعباتم

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

فلكتو ،لوألا روطلا يف ميلعتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

ةبسنلاب مهلاقتناو مهلوبقو ةبلطلا هيجوت ريياعم ذيفنت – 
،صصختو ةبعشو ناديم لكل

ةيميلعتلا تالاجملا فلتخم يف نيوكتلا تاراسم ذيفنت – 
،ايرود اهنييحت ىلع رهسلاو يلاعلا نيوكتلل

ةينعملا تاصصختلاو نيوكتلا بعش حتف ريياعم ذيفنت – 
،اهقلغو

روّـطــــــلا يف ةيـــملـــعلاو ةيــــجوغاديــــبلا تاـــطاشـــنلا قيــــــســــنت – 
،اهتعباتمو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل لوألا

يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم همدقت يذلا ميلعتلا مييقت – 
،لوألا روّطلا

مئاعدلا لك عيسوتو فارشإلا ةمهم ريس نسح ىلع رهسلا – 
،ةيرورضلا ةيملعلاو ةيجوغاديبلا

لاقــتناو فراــــعملا مييــــقتو ةبقارـــملل ماــــعلا راطإلا دـــيدـــحت – 
،ةبلطلا

روطلا يف دعب نع ميلعتلا ميعدت لئاـــسوو قرــــط حارـــتقا – 
.هريوطتو لوألا

فلكتو ،يناثلا روطلا يف ميلعتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب

ةبسنلاب لاقتنالاو لوبقلاو ةبلطلا هيجوت ريياعم ذيفنت – 
،صصختو ةبعشو ناديم لكل

نيوــكتلا تالاـــجم فلتــــخم يف نيوـــكتلا تاراـــــسم ذيفـــنت – 
،ايرود اهنييحت ىلع رهسلاو يلاعلا

روــطلا يف دعب نع ميلعــــتلا ميعدت لئاــــسوو قرط حارــــتقا – 
،هريوطتو يناثلا

تاسسؤمل ةيملعلاو ةيجوغادـــيبلا تاـــطاـــشنلا قيــــسنت – 
،اهتعباتمو يلاعلا ميلعتلا

ةينعملا تاصصختلاو نيوكتلا بعش حتف ريياعم ذيفنت – 
  ،اهقلغو

يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم همدـــقت يذلا ميــــلعتلا ميــــيقت – 
.يناثلا روطلا

فلكتو ،ةيرطيبلاو ةيبطلا مولعلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب

نيوكتلا نامض لجأ نم تاسسؤملا ليهأت ريياعم ديدحت – 
،يرطيبلاو يبطلا

تانيوكتلا تاسارد ميـــظنت لاـــجم يف ريبدت لك حارــــتقا – 
،اهمييقتو ةيرطيبلاو ةيبطلا

ةجمربو ميظنت لاجم يف يميـــظـــنت ريــــبدت لك حارتـــــقا – 
،ةينعملا تائيهلا عم رواشتلاب ،ةيرطيبلاو ةيبطلا تاــنيوكتلا

،ذيفنتلا زيح اهعضوو

ةيعماــجلا تاســـسؤملاو ةينــــعملا تائيــــهلا عم ةكراشــــملا – 
زيح اهتعباـــتمو يبــــطلا نيوـــكتلا ميـــيــــقت تاءارــــجإ عـــضو يف

،ذيفنتلا

ةيرورضو ةبسانم ةاكاحملا زكارم نوكت نأ ىلع رهسلا – 
،تاصبرتلاو نيوكتلل

  ،مهلاقتناو مهلوبقو ةبلطلا هيجوت ريياعم ذيفنت – 

رواشتلاب نيوكتلا تاراسمل يرودلا نييحتلا ىلع رهسلا – 
،ةحالفلاو ةحصلا يعاطق عم

تاســسؤــــمل ةيـــمـــلعلاو ةيــــجوغادـــيبلا تاطاــــشنلا قيــــــسنت – 
،اهتعباتمو ةينعملا يلاعلا ميلعتلا

تاســـسؤــــم هـــــمدـــقت يذـــلا ميـــــلـــــعـــتلا مـــيـــــيــــقـــــت يف ةــــكراــــشملا – 
.ةيرطيبلا مولعلاو ةيبطلا مولعلا يف يلاعلا ميلعتلا

: يتأي امب فلكتو ،ايلعلا سرادملل ةيعرفلا ةيريدملا – د

ةيريضحتلا ماسقألا فلتخم حتف طورش ديدحتو ذيفنت – 
جمارب ليهأت اذكو ،تاصصختلاو بعُّشلاو ايلعلا سرادملا يف

،اهقلغو اهميظنتو اهل ةقباطملا يلاعلا نيوكتلا

ةيريضحتلا ماسقألا فلتخمب قاحتلالا ريياعم ديدحت – 
،ايلعلا سرادملل

ةيملعلاو ةيجوغاديبلا مئاعدلا لك عيسوت ىلع رهسلا – 
،ةيرورضلا

،ايلعلا سرادملا ريس ةعباتم – 

،تاسّسؤملا هذه همدقت يذلا ميلعتلا مييقت – 

.ايلعلا سرادملا ريسل ةيميظنتلا ةقباطملا ىلع رهسلا – 

: يتأي امب فلكتو،هاروتكدلا يف نيوكتلا ةيريدم –٢

اهذيفنتو هاروتكدلا يف نيوكتلا ريوطت ةسايس ميمصت – 
،ثحبلل ةينطولا جماربلل ةددحملا فادهألا راطإ يف
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هاروــتكدلا يف نيوــــكتلل تاوــــنسلا ددعـــتملا ططــــخملا دادــــعإ – 
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

نيوكتلا نامض لجأ نم تاسسؤملا ليهأت ريياعم ديدحت – 
،هاروتكدلا يف

،هاروتكدلا سرادم حتف حارتقا – 

حارتقاو ،هاروتكدلا يف نيوكتلل مظتنملا مييقتلا نامض – 
،هتيلاعف نامضو هريوطتب حمسي ريبدت لك

نسحلا ريسلا ةعباتمل ةبسانملا ةيلمعلا تايلآلا عضو – 
ةبلط جامدإو ثوحبلا زاجنإ اميسال ،هاروتكدلا يف نيوكتلل
،مهلامعأل يرودلا مييقتلاو ثحبلا رباخم يف هاروتكدلا

ثحبلا ةيقرت ىلإ فدهت ةيجيتارتسا لك حارتقاو دادعإ – 
،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ينيوكتلا

همييقتو ةيبطلا مولعلا يف هاروتكدلا يف نيوكتلا ةعباتم – 
.هريوطتب حمسي ريبدت لك حارتقاو

: يهو ،ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،ثلاثلا روطلا يف نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

يف نيوكتلل تاونــسلا ددعــتملا ططـــخملا رصاــنع حارتـقا – 
،هاروتكّدلا

نيوكتلا نامض لجأ نم تاسسؤملا ليهأت ريياعم ديدحت – 
،هاروتكدلا يف

سرادمو نيوكتلا طامنأ فلتخم ليهأت طورش ديدحت – 
،هاروتكدلا

ةجمربو ميظنتب قلعتي يميظنت ريبدت لك حارتقا – 
،هذيفنتو هاروتكدلا يف نيوكتلا

يف نيوكتلا تاسارد ميظنتب قلعتي ريبدت لك حارتقا – 
.اهريس نسحو اهمييقتو ،هاروتكدلا

مولعلا يف هاروتكدلاو ةماقإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو،ةيبطلا

عم قيسنتلاب ةماقإلا بصانم حتفل تاجايتحالا ديدحت – 
،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصمو ةينعملا لكايهلا

صوصنلا دادعإو ةماقإلل ةينطولا تاقباسملا ميظنت – 
،اهل ةقباطملا

دادــعإب ةفلــكملا ةيـــنـــطولا ةيـــجوـــغاديـــبلا ناجللا ةعباـــتم – 
ةلئـــــسأب تايـــطــــعملل ينــــطولا كنـــبلا دـــيوزـــت ضرــــغب ةلئــــسألا

  ،اهيلع ةقداصملاو ةماقإلا تاقباسم

هاروتكدلا ةبلطو ةماقإلا ةبلطل ينطولا ليلدلا نييحت – 
،ةيّبطلا مولعلا يف

نيوكتلا مييقت لجأ نم تارشؤملا ديدحتو لئاصحلا دادعإ – 
،ةيبطلا مولعلا يف

نم ديفتست ال يتلا تاصبرتلا نيداــيم ةـــياـــعر ةعباــــتم – 
،ةيذاتسألا فصم يوذ ةذتاسأ

مولعلا يف روتكد ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا ةعـــباـــتـــــم – 
 .ةيبطلا

فلكتو ،ينـــيوـــكـــتلا ثــــحبــــلل ةيــــعرــــفـــــلا ةـــــيرـــــيدـــملا – ج
: يتأي امب

،همييقتو هتعباتم نامضو ينيوكتلا ثحبلا جمارب دادعإ – 

،ينيوكتلا ثحبلا ريوطتو طيشنت لئاسو حارتقاو ديدحت – 

،ثحبلل ةديدج عيراشمل تابلطلا ميدقت تانالعإ دادعإ – 

ةسسؤم لكل ينيوكتلا ثحبلل يونس جمانرب دادعإ – 
،ناديم لكلو

.ينيوكتلا ثحبلل ةيونسلا ةليصحلا دادعإ – 

: يتأي امب فلكتو ،يلاعلا نيوكتلا ةيريدم –٣

نيوكتلاو ميلعتلل ةينطولا ةموظنملا ماجسنا نامض – 
،ةيجوغاديبلا ةياصولا ةسرامم ةطساوب نييلاعلا

،تاعاطقلا نيب ام تايقافتالا ذيفنت مييقت – 

ةيميظنتلاو ةيعـــيرــــشتلا تاءارــــجإلا مارـــتـــحا ىلع رـــــهـــــسلا – 
نيوـــــكتلا تاـــــسسؤم همدــــقت يذلا يلاــــعلا نيوـــــكتلا مكــــحت يتلا
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا

تاـــصبرـــتلا رـــــيسل ينوـــناقلا راــــطإلا دادـــــعإ يف ةــــكراـــــشملا – 
،ينهملا طسولا يفو ةبلطلل ةيناديملا

ىدلو راوطألا عيـــــمج يف نيوكتلا ريـــسل يرودلا مييقتلا – 
ةياصولل ةعــــضاـــخلاو ةـــصاـــخلا يلاـــعلا مـــيلعـــتلا تاســـسؤم لك
،ةيجوغاديبلا

،ةينعملا لكايهلاو تاســـسؤـــملا عم لاـــــصتالاب ،ةكراـــــشملا – 
،نينوــــكملل لـــصاوـــتملا نيوـــــكتلل ينــــطولا ططـــــخملا دادـــــعإ يف

.هذيفنت مييقتو هتعباتم نامضو

: يهو ،ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،ةيجوغاديبلا ةياصولل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

تاسسؤم ىلع ةيجوغاديبلا ةياصولا ةسرامم ىلع رهسلا – 
،ىرخألا  ةيرازولا رئاودلل ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا
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ةياصولا حنمب ةطـــبترـــملا تاءارـــــجإلا مارــــتـــحا ىلـــع رــــهــــسلا – 
،اهتسراممو ةيجوغاديبلا

ةــــــياــــصولـــــل ةـــــيــــــعاــــطـــــقــــلا ناــــجــــلــــلا عـــــم قـــيــــســـنـــتــــلا ناــــمــــض – 
،ةيجوغاديبلا

.ةيجوغاديبلا ةياصولا ريسل يرودلا مييقتلا – 

نيوكتلل ةصاخلا تاسّسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،يلاعلا

ةمهاسم عيجشتل ةبــساـــنملا رـــيبادــــتلاو تاــــيلآلا حارـــــتقا – 
،يلاعلا ميلعتلل ينطولا دهجلا يف صاخلا عاطقلا

نيوكتلا تاســـسؤم حتــــفل ةـــيرورــــضلا صــــيخارـــتلا دادــــعإ – 
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا

نيوكتلا تاسّسؤم هنـــمضت يذلا يلاعلا نيوكتلا دامـــــتعا – 
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا

تاســـــسؤم حـــتف طورــــش مارتــــحا ىدـــمل يرودلا ميـــــيــــقتلا – 
يتلا تانيوكتلاو صاـخلا نوناقلل ةعـــضاـــخلا يلاــــعلا نيوــــكتلا

.اهمدقت

،ةسسؤملا عم ةقالعلاو تاّصبرتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

ينهملا طسولا يف ةبلطلا تاصبرت ريس نسح ىلع رهسلا – 
،كلذل ةمئالملا تايلآلا عضوو اهتعباتمو

ميلعتلا تاسسؤم نيب ةقالعلا زيزعتو نيمثت ىلع رهسلا – 
لفــــــكتلا لالـــخ نـــم يداــــصـــتــقالا يعامــــتـــــــــجالا عاــــطـــقـــــلاو يلاــــعلا

،لصاوتملا يعماجلا نيوكتلا تاجاحب

لجأ نم ةبلطلا جامدإو هيجوتلا ريس نســـح ىلع رهــــسلا – 
 ،نسحألا لمعلا صرف

ةلّصلا تاذ تاطاشنلا ءاشــنإو ةيــــتالواقـــــملا حور ةيـــــــقرت – 
،اهعيجشتو

ةيعجرم نييحتل معدلا ةزهجأو تاودأ عضو يف ةمهاسملا – 
،اهب ظافتحالا بجي يتلاو ةدوجوملا نهملا

ةيرـــشبلا دراوـــملا ةيـــعوـــنل رمتـــسملا نيـــســـــــحتلا نامــــض – 
،لصاوتملا نيوكتلل ةمئالم ةسايس دادعإ ةطساوب

نامضو لـــصاوــتملا نيوــــكتلا جــــمارــــب عــــضو يف ةكراـــــشملا – 
.اهتعباتم

: يتأي امب فلكتو ،تالداعملاو تاداهشلا ةيريدم –٤

ميــــلعـــتلل ةيـــنطولا تاداهــــشلا حــــنم نامــــض ىلع رــــهـــــسلا – 
،ةلودلا مساب نييلاعلا نيوكتلاو

اهــــــمّلـــــست يتلا ةيـــــجوـــغادــــيبلا قئاثولا ىلع قيدـــــصتلا – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم

ةــــلداــــــعمب فارـــتــــعالا لاــــجم يف عاــــطـــــقـــلا ةسايــــس ذـــــيــــــــفــــنت – 
يلاعلا ميلــعتلا تاســـسؤم اهّملــــست يتلا ةيـــــعماـــجلا تاداهـــــشلا
 ،ةيبنجألا

ةفـــــصب ةـــيرورـــضلا طورـــــشلاو رـــيياــــعملا ريوـــــطتو دادــــعإ – 
تاسسؤم اهّملست يتلا تاداهشلاب فارتعالا لجأ نم ةلصاوتم
 ،ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

فارتعالاو ةلداـــــعملاو قيدــــصتلا تاءارـــــجإو قرـــط ديدــــحت – 
.اهتنرصع ىلع رهسلاو ،ةيبنجألا تازاجإلابو تاداهشلاب

: امهو ،نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

: يتأي امب فلكتو،تاداهشلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ

ميلعـــتلل ةيــــنطولا تاداــــهــــــشلا حـــنــــم ناـــمـــض ىلــــــع رــــهــــــسلا – 
،ةلودلا مساب نييلاعلا نيوكتلاو

حنم لاجم يف هب لومـعملا ميـــظنــــتلا مارتـــحا ىلع رهــــسلا – 
،تاداهشلا

تاداهشلا عم ةمدقملا نيوكتلا ضورع ماجسنا ىلع رهسلا – 
،ةملسملا

اهـــــّملــــســـــت يــــتلا تاداهــــــشلا ىلـع قــــيدـــصــــتــــــلاو ةـــــــقداــــــصــــملا – 
،ةيعماجلا تاسسؤملا

ميلعتلا تاداهشو نيجرختملل ةينطولا ةيقاطبلا كسم – 
.اهنييحتو يلاعلا

: يتأي امب فلكتو ،تالداعملل ةيعرفلا ةيريدملا – ب

فرتعملا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش ةمئاق دادعإ – 
،اهنييحتو ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش عم اهتلداعمب

يلاـــعلا ميلعـــتلا تاداهــــشب فارـــتــــعالا تابـــــلط يف لــصفلا – 
تاداهشلا عم ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم اهّملست يتلا
،يلاعلا ميلعتلل ةيمومعلا ةيرئازجلا تاسسؤملا اهّملست يتلا

يلاـــعلا ميلــــعتلا تاداهــــشب فارتـــــعالا تاـــبلـــط يف لــــصــــفلا – 
ةعضاخلا ةيرئازـــجلا يلاعلا ميلـــــعتلا تاســــسؤم اهــمـــــّلست يتلا
 ،صاخلا نوناقلل

قئاثولاو ةيرئازــجلا ةيعــــماجلا تاداهـــــشلا ىلع قيدـــــصتلا – 
،ةلصلا تاذ ةيجوغاديبلا

ةلداعــــملاب فارــــتعالا تاداهـــشل ةيـــنطولا ةيقاــــطبلا كــــسم – 
.اهميلست مت يتلا

: يتأي امب فلكتو ،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم :٣ةّداملا

دادعإ يف ،ةيـــنــــــعملا لكاـــــيــــهلا عم لاـــــصـــــتالاب ،ةكراشـــــــملا – 
،اهنيمثتو اهريوطتو ،عاطقلل ةيرشبلا دراوملا عيزوت ةسايس
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نيثحابلا ةذــتاـــسألا فيـــظوـــتل ةماــــعلا ةـــسايـــــسلا حارــــتــــقا – 
نيمئادلا نيثحابلاو نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألاو
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مهتيقرتو

يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قيبـــطت ىلع رهـــــسلا – 
،عاطقلا يمدختسمل ةينهملا تاراسملا اهيلإ عضخت

تاراسملا رييست يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم – 
 ،ةعباتملا نامضو نيمدختسملل ةينهملا

ةذتاــــــسألا مــــييقــــت تارودةيــــنعملا تائــــيـــــهــــلا عــم ميـــــظـــنــــــت – 
نيــــيعماـــجلا نييئافــــشتــــسالانيـــــثـــــحاــــبلا ةذتاــــسألاو نيـــثــــــحاــــبلا

،مهتيقرت لـــــــــجأ نـــم نيــــمئادلا نيثـــــحاـــبلاو

نيثحابلا ةذتاسألا فيظوتل ةينطولا تاقباسملا ميظنت – 
،اهئارجإ ةعباتمو نييعماجلا نييئافشتسالا

ايلعلا فئاظولاو ايـــلعلا بصاــــنملا لغـــش ريـــياعم ديدــــحت – 
،عاطقلا يف ةيماسلا تاراطإلا ءادأ مييقتو

يـــــمدــــخــتــســـم نـــيوكـــت جـــمارـــبل ةـــيــــهـــيـــجوــــتلا طوطــــخلا دادـــــعإ – 
،مهفراعم ديدجتو مهاوتسم نيسحتو عاطقلا

يمقر ماظن عضوب ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مايقلا – 
،عاطقلا يمدختسم رييستل

يمدــــخـــتـــســــمل ةـــيــــلاــــملا بـــــصانـــــــملا عـــيزوـــــت تاــــيـــــلآ دــــيدــــحت – 
ةرادإو ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع عاطقلا
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،ةيعماجلا تامدخلا

تاراسملاب قلعــتي يميــــظنت عباـــــط يذ صــــن لك حارــــــتقا – 
.ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلا يمدختسمل ةينهملا

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

فلكتو ،نيثحابلاو ةذـتاــــسألـــل ةـــيــــعرـــفـــلا ةــــيرــــيدــــملا – أ
: يتأي امب

ةذتاسألاو نيثحابلا ةذتاــــسألا فيـــظوت ةسايــــس ذيفــــنت – 
،نيمئاّدلا نيثحابلاو نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا

ريطأتلاب ةقلعتملا ةيرشبلا دراوملا رييست تايلمع مييقت – 
ثحـــبلاو يلاــــعلا ميلـــــعتلا تاســـــسؤم اهـــب موــــقت يتلا ثـــــحـــبلاو
،يملعلا

ةذتاسألا تادادعتو ةيلاملا بصانملا عيزوت ةسايس دادعإ – 
نييـــــعماـــجلا نيــــيئافـــــشــــتـــــسالا نيثـــحاـــبـــــلا ةذـــــتاــــسألاو نيــــثــــحاــــبلا

ةيــعــــماــــجلا تاســــــسؤـــملا ىوــــتـــــســـــــم ىلـــــع نيــــمئادــــلا نيثــــحاــــبلاو
نيوكتلاو ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا عم قيسنتلاب ،ةيثحبلاو
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملاو

ةذـــــتاسألاو نيـــثحابلا ةذــــتاسألا ةـــيقرت رـــيياعم دـــــــيدحت – 
،نيـــمئادلا نيــــــثحاــــبلاو نيـــيـــــعماــــجلا نييئافــــشــــتسالا نيـــثـــــــحاـــــبلا

ةيريدملاو نيوكتلاو ميلعتلل ةماـــعلا ةــــيريدــــملا عم قيــــســـــنتلاب
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا

ةذتاسألا ةيقرـــت لــــجأ نـــم مييـــــقتلا تائيــــه ريـــس ناــــمـــــض – 
نييـــعماـــجلا نيـــــيئافـــــــشــــتــــــسالا نيـــــثحاـــــبلا ةذــــتاـــــسألاو نيـــثــــحابـــلا

،اهتنامأ يّلوتو نيمئادلا نيثحابلاو

ةينهملا تاراسملاب طبترم عازن لحم فلم لك ةعباتم – 
نيـــــيئاـــــفــــشـــتــــسالا نيثــــحاـــــبلا ةذتاـــــسألاو نيثـــــــــحاــــبلا ةذتاـــــسألل
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،نيمئاّدلا نيثحابلاو نييعماجلا

ةيبنجأ ةيسنج نم نيثحابلاو ةذتاسألا فيظوتب مايقلا – 
،ةينهملا مهتاراسم ةعباتمو

ةذتاسألا نمض نم عاطقلا تاءافكل تايطعملا كنب ليعفت – 
،نيثحابلاو

ةيلاملا بصانملا لامــعتــــسال يلآ ريــــيــــست ماــــظــــن ليــــعــــفت – 
،ةينــهملا مهتاراــــسم ةـــعباتــــمو نيثــــحاــــبلاو ةذــــتاــــسألا ةيــــكرــــحو
.ينعملا لكيهلا عم لاصتالاب

ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،عاطقلا تاسّسؤمو

يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا قيبطت ىلع رهسلا – 
نيينقتلاو نييرادإلا نيفّظوملل ةينهملا تاراسملا اهل عضخت
تاسسؤم ىوتسم ىلع نيدقاعتملا ناوعألاو حلاصملا لامعو
،عاطقلا

تاراسملا رييست يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم – 
،ةعباتملا نامضو ،اهيمدختسمل ةينهملا

ةرادإلا يمدختـــسمل ةيــــنهملا تاراـــسملا ريـــيـــست ناــــمــــض – 
،ةيزكرملا

يمدختسم تاراسـمل يـــمقر ريـــيست عــضو يف ةكراشــــملا – 
،ينعملا لكيهلا عم قيسنتلاب ،عاطقلا

ةيواستملا ناجّللا ةليـــكشت ددــــحت يتلا صوــــصنلا دادـــــعإ – 
يمدــــخـــــتسم تاراــــسم ريــــيست لاــــجم يف ةــــصتــــــــخملا ءاـــضــــعألا
،ةيعامتجالا تامدخلا ناجل اذكو ،عاطقلا

ةبــــــسنلاب ةــــصتـــــخملا نعــــطلا ناــــجل تاـــــعامـــــتـــــجا مـــيـــــــظـــنت – 
 .اهتنامأ يّلوتو عاطقلا يمدختسمل

: يتأي امب فلكتو ،تاراطإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج

فئاـــــظولاو ايلــــعلا بصانـــملا يف نييــــعـــتلا ريياعــم حارـــتــــقا – 
،عاطقلا ىوتسم ىلع ايلعلا

ايلعلا فئاظولاو بصانـــملل ةيعاطــــقلا ةيقاطــــبلا دادــــعإ – 
،ينوناقلا اهلغش نامض ىلع رهّسلاو ،عاطقلل

ايلعلا بصانملا يف نييعتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا ةعباـــتم – 
تاسسؤمو ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسم ىلع ايلـــــعلا فئاـــظولا يفو
،عاطقلا
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يف ةيماسلا تاراطإلل ةينهملا تاراسملا ةعباتم نامض – 
،عاطقلا

،تاراطإلا ءادأ مييقت ريياعمو تارشؤم حارتقا – 

ةفلتخملا تايطعملا لوح يونس يليلحت ريرقت دادعإ – 
.تاراطإلاب ةقلعتملا

ىوتسملا نيســـحــتو نيوكــــتلل ةيعرــــفلا ةيرــــيدـــــملا – د
: يتأي امب فلكتو،فراعملا ديدجتو

ةيهـــــيجوتلا ةيعاـــــطقلا رواــــحملا ديدــــحتل رصانــــعلا عـــمــــج – 
يمدختسمل فراعــــملا ديدــــجتو ىوتــــسملا نيســـحتو نيوـــكتلل
،عاطقلا

مهططخم عضو يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم – 
،ةعباتملا نامضو فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل

ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاططخم ذيفنت – 
،مهتيلاعف مييقت نامضو ،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل فراعملا

تاطاشنل يعونلاو يمكلا مييقتلل ةيونس ةليصح دادعإ – 
ىوتسم ىلع فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا
،عاطقلا

ميظنت راطإو صّصختملا نيوكتلاب قلعتي صن لك دادعإ – 
.عاطقلا يمدختسمل ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا

 : يتأي امب فلكتو ،ةيلاملا ةيريدم:٤ةّداملا

،اهمييقتو عاطقلا ةينازيم دادعإ – 

تحت تاسسؤملا ريسل ةيرورضلا تادامتعالا صيصخت – 
،ةياصولا

ةرادإلل ةعباــتلا زيـــهـــجـــتلاو رــــيــــيســـتلا ةيــــنازــــيـــم ذيــــفــــنـــت – 
،ةيزكرملا

ريوطتل تاوــنسلا ةددعـــتملاو ةيونــــسلا تاططــــخملا دادـــعإ – 
،تازيهجتلاو ةيساسألا تآشنملا لاجم يف عاطقلا

فادــــــهأ زاــــــجنإل اهـــيــــلع لصـــــــــحملا تالــــيوـــمـــتلا ذيــــفـــنــــت – 
،عاطقلا ةيمنت تاططخمو

.عاطقلل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةبقارمب مايقلا – 

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

فّلكتو ،ريـــيستلا ةينازيــــمل ةيــــــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــملا – أ
: يتأي امب

،عاطقلا رييست ةينازيم عورشم دادعإ – 

تاســـــسؤـــملا ريـــسل ةــــيرورــــضلا تاداــــمتـــــعالا صيـــــصـــــخت – 
،ةياصولا تحت

.اهتبساحم كسمو ةيزكرملا ةرادإلا ةينازيم ذـــيفنت – 

فلكتو ،زيهجـــتلا ةـــيـــنازــيـــمل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدـــملا – ب
: يتأي امب

عيراشملا دادعإل ةيرورضلا تايطعملا ريضحتو ةسارد – 
ريوطتل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملل ةيديهمتلا
،عاطقلا

زيهجتلاو رامثــتسالا تايــــلمع ليجـــست تاـــفلم ريــــضحت – 
،اهديرفت تاررقم ريضحتو

جـــــــمارـــب ةبـــقارــــمو ذـــيفـــنت ةعباــــتمو ليوــــــمـــــتب ماـــيــــقلا – 
،اهذيفنت ةليصح دادعإو ،تارامثتسالا

ةجـــمرـــبو طيطـــخـــتلا تاطاــــشن ذيفـــنــــتو قيـــســـنت نامــــض – 
.عاطقلا ريوطت

تازيهجتلاو تاءانبلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو ،سييقتلاو

،ةزكرمملا ريغ عاطقلا تارامثتسا جمارب ذيفنت ةعباتم – 

ريضحتب حمست يتلا تاجايتحالل يداملا ىوتحملا ديدحت – 
،يعماجلا لوخدلا

دادعإب حمست يتلا ةينقتلا رصانعلا صيخلت زاجنإ – 
،عاطقلا ريوطت تاططخمو جمارب

ةقباطملا سيياقمو فيلاكتلا ديدحت تاساردب ةردابملا – 
،تارامثتسالا جمارب ذيفنتل

تاـــيلــــمعب مايــــقلا يف نيـــــلـــــخدـــتـــملا فــــلــــتــــخـــم ةدــــعاــــــســــم – 
.رامثتسالا

فلكتو ،رييــســـتــلا ةــــبــــقارــــمل ةـــيــــعرــــفــــلا ةـــــيرــــيدــــملا – د
: يتأي امب

تاسّسؤملل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةبقارم نامض – 
،ةياصولا تحت

يداـــملا رييــــستلا تاءارجإ ذيفنتو ديدحت يف ةكراشملا – 
،يبساحملاو يلاملاو

ةباقرلا ةزهجأو تاسسؤم اهدعُت يتلا ريراقتلا ةعباتم – 
،اهلالغتساو

حارتــــقا يف ،ةيـــــنعملا لكاـــــيهلا عم قيسنــــتلاب ،ةكراـــــشملا – 
.يبساحملاو يلاملاو يداملا رييستلا نيسحت ريبادت

فلكتو ،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا ةيريدم :5ةّداملا
: يتأي امب

ناـــمــــضو ةـــــــيداـــــملا لئاــــسوــــــلاب ةـــــيزكرـــــملا ةرادإلا دـــــيوزـــــت – 
،اهرييست

،عاطقلا لئاسو لامعتسا ديـــشرت ىلع رهّسلا – 
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عاطقلل ةعباـــتلا تاكلتــــمملا ىلع ةظفاـــــحملا ىلع رهــــــسلا – 
،اهتعباتم ةنرصعب مايقلاو

دادعإ تاءارــجإ يف ةياــــصولا تحت تاســــــسؤملا ةدعاـــــسم – 
،دوقعلاو تاقفصلا

رهسلاو ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ريس نامض – 
.دوقعلا دادعإ تاءارجإ مارتحا ىلع

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

: يتأي امب فلكتو ،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا – أ

،ةيداملا لئاسولاب ةيزكرملا ةرادإلا ديوزت – 

ةيداملا لئاسولا لامعتسا ديشرت ريبادتو تايلآ عضو – 
،اهريوطتو اهذيفنت نامضو ،ةيزكرملا ةرادإلل

ةلوقـــــــــنملا تاكلـــــتمملا ةناـــــيــــصو ةفاـــــظنو نمأ ناــــمـض – 
،ينعملا لكيهلا عم لاصتالاب ،ةيزكرملا ةرادإلل ةيراقعلاو

ةرادإلل ةيراـــــــقعلاو ةلوقــــنملا تاكلتـــــمملا درـــــج نامـــــض – 
،ةيزكرملا

،ةيزكرملا ةرادإلا تارايس ةريظح رييست – 

ةيراقعلاو ةلوقـــنملا تاكلتــــمملا  درج نامـــــض ىلع رهّسلا – 
،عاطقلا تاسسؤمل

ىلع ةيداملا لئاسولا لامـــعتسا ديــــشرت ريــــبادت حارـــــتقا – 
،عاطقلا تاسسؤم ىوتسم

ريبادت حارتقاو لئاسولا لامعتسال يرود مييقت ءارجإ – 
.ةبسانملا نيسحتلاو ميوقتلا

فلكتو ،عاطقلا تاـــكـــلـــتـــمـــمل ةـــيــــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدــــملا – ب
: يتأي امب

ةظـــفاـــحملا ىلع رهـــــسلاو عاـــطقلا تاكلتــــمم ةلاـــــح ميــــيقت – 
،اهيلع

،تاكلتمملا ليوحت ةيلمع ةعباتم – 

اهنييحتو ةدوجوملا ةيراقعلا تاكلتمملل ةيقاطب دادعإ – 
،ايرود

ةعباتمو عاطقلا تاكلتممل ةينوناقلا ةيعضولا نامض – 
،ةيوستلاب ةقلعتملا تاءارجإلا

،عاــــــطـــــقلا تاكلـــــتمم ةيعــــضو ةعباـــــتم تاـــــيلآ ةنرـــــصــــــــع – 
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

ةيميظنتلاو ةينقتلا سيياقملا قيبطت ةعباتم ىلع رهــسلا – 
،اهيلع ةظفاحملاو عاطقلا تاكلتمم ةنايص لاجم يف

مايقلاو عاطقلل ةعباتلا ةيفيظولا تانكسلا ةيقاطب دادعإ – 
.ايرود اهنييحتب

فلكتو ،دوـقعلاو تاـــقــــفــــصـــلل ةـــيــــعرــــفلا ةـــــيرــــيدــــملا – ج
: يتأي امب

كسمو ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ريس نامض – 
،اهتنامأ

،اهتعباتمو دوقعلاو تاقفصلا ذيفنت نامض – 

،نيلماعتملل ةيعاطقلا ةيقاطبلا كسم – 

ماربإ تاءارجإ يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم – 
.دوقعلاو تاقفصلا

: يتأي امب فلكتو ،ةيبالطلا ةايحلا ةيريدم :٦ةّداملا

نيسحت ىلإ يمرت ةيعاطق ةيجيتارتسا رصانع ميمصت – 
يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف مهتساردو ةبلطلا ةايح فورظ
،ةيعماجلا تامدخلاو

ريوطت لاجم يف ةيعاطقلا ةسايسلا ديدحت يف ةكراشملا – 
،يرودلا اهمييقت نامضو ةيعماجلا تامدخلا

لاصتالاب ،ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ماظنلا حالصإ ةدايق – 
،ةينعملا لكايهلا عم

تاـــمدــــخلا لاــــجم يف عاطــــقلا تاحالـــــصإ ةعباــــتم ناـــــمض – 
،ةيعماجلا

قيبطت راطإ يف ةيـــــبالــــطلا ةايــــحلا جــــمانرب ةدايقو ةرادإ – 
لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةينازيملا رييستل ةديدجلا ةبراقملا
،ةينعملا ةيزكرملا

ةيعون مييقت تاسارد ،ةجاحلا دنع ،زاجنإ بلط وأ زاجنإ – 
،ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ماظنلا ريسو تامدخلا

ةيعماجلا تامدخلا فادهأل لماشلا ماجسنالا ىلع رهسلا – 
،اهلئاسوو اهتاطاشنو

ريراقتلاو لئاصحلاو مييقتلا لاغشأ صيخلتو ليلحت نامض – 
ةايحلا لاجم يف مييقتلل ةلهؤملا تائيهلا فرط نم ةزجنملا
،ةيبالطلا

،ةبلطلا ةدئافل تامدخلا ةيعون نيسحت ىلع رهسلا – 

ةدئافل ةيهيفرتلاو ةيفاقثلاو ةيضايرلا تاطاشنلا ةيقرت – 
،ةينعملا تائيهلاو لكايهلا عم لاصتالاب ،اهريوطتو ةبلطلا

ةيــــضايرلاو ةــــيبالـــــطلا تايعــــــمجلل يعاــــطق لـــــجس كســــم – 
،ةيملعلا يداونلاو ةيفاقثلاو

،عاطقلا تاسسؤم يف راطــــخألا نم ةياـــــقولا جــــمارب دادـــــعإ – 
،اهقيبطت قيسنتو ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب
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لكايـــــهلا عم ،ةبلـــــطلل ةيحــــصلا ةياــــقولا ميــــظــــنت ناــــمــــض – 
.ةيمومعلا ةحصلل ةصتخملا

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،ةبلطلا ةشيعمو ةسارّدلا فورظل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو

دنع ةيعماجلا تاءاضفلا عيمج يف ةبلطلا ةقفارم نامض – 
 ،يلاعلا ميلعتلاب مهقاحتلا

يف ماظتناب نيلجــــسملا بناجألا ةبلطلا لابقتسا نامض – 
،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

لاصتالاب ،ةبلطلا ةدئافل قيثوتلاو مالعإلل ماظن ةيقرت – 
 ،ةينعملا لكايهلاو تاسسؤملا عم

ةيــــعماــــجلا تاــــمدـــخلا تاـــــطاـــشن ريــــس ةعباــــتم ىلع رهـــــسلا – 
ريياعملل اقبط حنملاو ءاويإلاو ماعطإلا لاجم يف ةصاخ همييقتو
،ةبولطملا

ةدئافل ةيتالواقملاب ّقلعتت ةمولعم لك رشن يف ةكراشملا – 
.نيجرختملل ينهملا جامدإلاو لمعلا صرفو ةبلّطلا

،ةيعماجلا تامدخلا ةيـــعوـــنل ةيعرــــفلا ةيريدـــــملا – ب
: يتأي امب فلكتو

تامدـــخلا ةيـــــعون نيســــحت ىلإ ةيــــمارلا ريـــــبادـــتلا حارــــتـــقا – 
،ةبلّطلا ةدئافل

،ةيعماجلا تامدــــخلا لوــــح تاــــموـــلعم ماــــظن ذيفــــنتو دادعإ – 
،ةينعملا لكايهلاو تاسسؤملا عم لاصتالاب

لجأ نم ةيفارشتسا ةــسارد لكب مايــــــقلا بلــــط وأ ماـــــيقلا – 
،ةيعماجلا تامدخلا ريوطت

ةيعماـــجلا تاـــــماــــقإلا ةطــــشــــنأل ميـــيـــــقت ةيلــــمع لكب ماـــــيــــقلا – 
،اهريسو اهميظنت نيسحت ىلإ يمري ريبدت لك حارتقاو

ةيرــــشبلا دراوــــملا لامـــــعتسا ديـــــشرـــتل ريــــبدت لك حارـــــتــــقا – 
.ةيعماجلا تامدخلل ةدوصرملا ةيلاملاو ةيداملاو

،يعماجلا طسولا يف طيشنتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

،يعماجلا طسولا يف طيشــنتلا تاــــــطاــــشن ةعباــــتم نامــــض – 
ةيهـــيفرـــتلاو ةيـــضاـــيرلاو ةيفاقـــــــثلاو اهنــــم ةيمــــلعلا اميـــــس ال
،ةبلطلا ةدئافل

اهروطت يتلا يفاقثلاو يملعلا لدابتلا تاطاشن ميظنت – 
يوـــــهــــــــجلاو يلــــــحملا ىوـــــتـــســـــملا ىلع ةيـــــعــــماـــجلا تاســــسؤــــملا

،اهقيسنتو ينطولاو

ةيفاقث تايعــــمجو ةيــــملع داوــــن ءاــــشــــنإل ةبلــــطلا ةقــــفارم – 
،يعماجلا طسولا يف ةيضايرو

ةدمتعملا ةيبالطلا تايعمجلاب ةصاخلا تايطعملا عمج – 
.ةشيعملاو ةساردلا فورظب ةطبترملا اهتاطاشن ةنياعمو

يف ةينمألاو ةيحصلا ةياــقولل ةيعرــــفلا ةيرــــيدـــــملا – د
 : يتأي امب فلكتو ،يعماجلا طسولا

لكايـــهلا عم ،ةبلـــــطلل ةيـــحـــــصلا ةياــــقولا ميظــــنت نامـــــض – 
 ،ةيمومعلا ةحصلل ةصصختملا

لاجم يف ةبلطلل ةمدقملا تامدــــخلا ةقباــــطم ىلع رهــــسلا – 
،نمألاو ةفاظنلا

ةدئاــــفل راطــــخألا نم ةياـــــقولا ليــــلد عـــضو يف ةدعاـــــسملا – 
،ةصصختملا لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةبلطلا

لاجم يف تاوـــنــــسلا ةددعــــتملاو ةيوــــنــــسلا جمارــــبلا دادعإ – 
،اهقيبطت قيسنتو راطخألا نم ةياقولا

ميظنتلا اهـــضرــــفي يتلا رـــــيبادـــتلا قيـــبــــطت ىلع رـــــهـــــسلا – 
تاسسؤم يف نمألاو راطخألا نم ةياقولا لاجم يف هب لومعملا
،ةيعماجلا تاماقإلاو يلاعلا ميلعتلا

ةصاخو ،ةياقولاو مالعإلاو ةيعوتلا تالمح ميظنت معد – 
راطخألا نـــم ةياــــقولاو نــــــمألاو ةفاـــــظنلاو ةحــــصلا تالاــــجم يف
،ةيعماجلا تاماقإلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف

يوذ ةبلــــطلا جاــــمدإو ةقــــفارـــم تاءارــــجإ يف ةمــــهاــــسملا – 
 .ةصاخلا تاجايتحالا

فلكتو ،يعماــجلا لداـــبــــتلاو نواـــــعــــــتلا ةــــيرـــيدــــم :7ةّداملا
: يتأي امب

نيســــحتو نــــيوــــكتلا تاطــــــطــــخم ذيفــــنت ةعباـــــتم ناــــمــــض – 
قيسنتلاب ،ةـــيلوّدلا ةيــــكرــــحلا راـــطإ يف جراــــخلا يف ىوـــتــــسملا

،ةينعملا تاعاطقلا عم

يف بناجألا ةبلطلا نيوكت تاططـخم ذيفــــنتو رــــيضــــحت – 
لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةيرئازجلا يلاـــعلا ميلعتلا تاســـــسؤم
،اهتعباتم نامضو ،ةينعملا

لاــــجم يف ةحاـــــتملا صرــــفلاو تاــــيناكــــمإلا نــــع ثــــحبلا – 
،ةكارشلاو نواعتلا

ةيعماجلا تاسسؤملا نكمي يتلا ةيلوّدلا تاليومتلا دصر – 
،نواعتلاو لدابتلا جمارب نمض اهنم ةدافتسالا ةيثحبلاو

ةعباتلا نيدايملا يف نواعتلا تاقاــــفتا ذيفـــــنت ىلع رهــــسلا – 
،اهمييقت نامضو ،عاطقلل

ةيملعلا ةيلاجلا ةمهاسمب حمـــست يتلا تايــــــلآلا حارـــــتقا – 
نـــيوـــكـــتلل ينــــطولا دهــــجلا يف جراـــــخلاب ةميــــقــــملا ةــــيرئازـــــجلا

،ثحبلاو

،ملاعلا يف يملعلا ثحبلاو يلاـــعلا مـــيلـــعـــتلا ةمــــظـــنأ دــــصر – 
،ةيلمعلاب صاخ تايطعم كنب دادعإو

.اهماهمب ةقالع يذ يميظنت صن لك حارتقا – 
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: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،نيمدختسملاو ةبلّطلا ةيكرحل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو

،جراخلا يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاططخم ذيفنت – 
،ةينعملا تاسسؤملاو لكايهلا عم لاصتالاب

ةذتاسألاو حنملا نم نيديفتسملا ةبلطلا ةعباتم نامض – 
وأ نيوكتلا نم نيديـــفتســـملا نيـــمدـــخـــتســـملاو ،نيـــــثـــحاــــبلاو

تاعاطقلا عم لاصتالاب كلذو ،جراخلا يف ىوتسملا نيسحت
ليضفت عم ،جراخلاب ةميقملا ةيرئازجلا تاءافكلاو ةينعملا
،ةيجراخلا تاليومتلا

نيسحتو نيوكتلا ليومت صخي اميف تاجايتحالا مييقت – 
،جراخلا يف ىوتسملا

ةذتاسألاو حنملا ىلع نيلصحتملا ةبلطلا تايقاطب نييحت – 
وأ نيوكتلا نم نيديفتسملا نيمدختسملا لكو ،نيثحابلاو

،جراخلا يف ىوتسملا نيسحت

نيسحتو نيوكتلا ميظنت ددحي يميظنت ّصنّ يأ حارتقا – 
فييـــكت لوـح رّوــــــصت ميدقتو ،جراـــــخلا يف هرـــــيسو ىوــــتـــسملا
نيــــناوـــق عم لاــــجملا اذـــــه يف اهب لومـعملا ةينوناقلا صوصنلا
.نواعتلا حنمل نيحناملا ءاكرـــشلا

فلـــكــــتو،بـــــناـــــجألا ةــــبّلطلــــل ةــــيـــــعرــــفــــلا ةـــــيرـــــيدــــملا – ب
: يتأي امب

يف بناجألا ةبلـــطلا نيوـــكتل يونــــسلا جـــمانرــــبلا ديدــــحت – 
تاـئيـهـلاو ةــيــعــماجلا تاسّسؤملا عــم رواشتــلاــب ،رــئازجلا
،ةينعملا

يف نواعتلا ميظنت ىلإ فدهت ةيلمع يأ حارتقاو ةــــسارد – 
،هعيجشتو بناجألا ةبلطلا نيوكت لاجم

،بناجألا ةبلطلا ةدئافل حنملل يونسلا جمانربلا ذيفنت – 
تاسسؤم عم قيــسنـــتلابو ةيــــجراـــخلا ةرازو عــــم رواـــــشــــتلاب
،ةيعماجلا تامدخلا ةرادإو يلاعلا ميلعتلا

نامضو بناجألا ةبلطلا نيوكت تاطاشن ذيفنت ةعباتم – 
،ةيجوغاديبلا ةعباتملا

بناجألا نيجرختملاو نيّصبرتملاو ةبلطلا ةيقاطب دادعإ – 
.ايرود اهطبضو

،ةيثحبلاو ةيعماجلا ةكارّشلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

يلوّدلا عباطلا تاذ ةكارشلاو نواـــــعتلا صرــــف نع ثــــحبلا – 
،اهتيقرتو ثحبلاو نيوكتلا لاجم يف

ىلع رهسلاو ،ةيلودلا ةكارشلاو نواعتلا تاقافتا ريضحت – 
،اهمييقتو اهتعباتمو اهذيفنت

روهظ نامــض اهنأـــش نم يتلا ريبادـــــــتلا ذيفـــنتو حارتـــــقا – 
،يلودلا ىوتسملا ىلع ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسسؤملا

ماربإو ريضحت يف ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسسؤملا ةقفارم – 
ةيبنجألا ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسّسؤملا عم نواعتلا تاقافتا

،ةيلودلا تامظنملاو تائيهلاو

جامدنالا يف ةيــثـــحبلاو ةيعــــماـــجلا تاســــسؤـــملا ةقــــفارــــم – 
تاهــــجوـــتلا عم ىــــشاـــمــــتت يـــتلا ةــــيلوّدلا تاـــــكــــبــــشلا نمـــــض

،دالبلل ةيجيتارتسالا

عاطقلا ةكراشــــمب ةقلعـــتملا تايــــطعــــملا لك عيمجتو عـــمج – 
،نواعتلل تاموكحلا نيب ةكرتشملا ناجللا نمض

كالتما لجأ نــم ةيلوّدلا ةرــــبـــخلا باطــــقتــــسا ىلع لــــمـــــعلا – 
،ةنرصعلا وأ راكتبالل ةيرورضلا تاينقتلاو فراعملا

ةيملعلا ةيلاجلل ةلاعفلا ةمهاسملل ةسايس ذيفنتو دادعإ – 
ريطأتلاو نيوـــكتلا نيداــــيم يف جراــــخلاب ةمـــيقــــملا ةيـــنــــطولا
.ثحبلاو يجوغاديبلا

يعـــماـــجلا نواعـــتلا جـــماربل ةيـــــعرـــفلا ةيرــــيدــــــملا – د
: يتأي امب فلكتو ،يثحبلاو

ةيوهجلاو ةيلوّدلا تامظنملا عم نواعتلا صرف نع ثحبلا – 
،اهتيقرتو

تامولعملاّ لك نم ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسسؤملا نيكمت – 
تامظنملاو تاسسؤملا اهحيتت يتلا نواعتلا صرفب ةقلعتملا
،ةيوهجلاو ةيلوّدلا

ةكراشم ةيوقت اهنأش نم يتلا تايلآلاو ريبادتلا عضو – 
يتلا نواعــتلا جــــمارـــب يف ةيــــثــــحبلاو ةيعــــماـــــجلا تاســـــسؤملا

  ،ةيوهجلاو ةيلوّدلا تامظنملاو تاسسؤملا اهرّفوت

تامظنملاو تاســسؤملا هذـــه اهزجــــنت ةـــسارد لك رـــــشن – 
،عاطقلا تاسسؤمل ةديفم ىرخأ تامولعم لك اذكو

تامظنملا تاطاشن نمض ةلاعفلا عاطقلا ةكراشم نامض – 
،اهتعباتمو ةيلوّدلا تائيهلاو

ليثمتلا لاجم يف ،عاطـــقلا تاســـسؤم ةكراــــشم عيجــــشت – 
ةضورعملا وأ رئازجلل انوناق ةصّصخــــملا بصاــــنملا يف ،يلودلا
،يلوّدلا سفانتلل

لوح ةيلودلا تاودـــنلا لاغــــشأ تايـــصوت ذيفــــنت نامــــض – 
اهليلحتو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل ىربكلا تايلاكشإلا

،اهتعباتمو

ةكراشمل ةيرورــضلا طورـــشلا ةئيـــهتو تافــــلملا ريـــــضحت – 
.ىربكلا ةيلودلا ةيملعلا ثادحألا يف عاطقلا

فلكتو ،ةنمقرلا ريوطتو تاكبــشلا ةـــيرــــيدــــم :٨ةّداملا
: يتأي امب
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اهيلع ةقداصملاو اهديدحتو عاطقلا ةيجيتارتسا ميمصت – 
ضارغأل لاــصـــــتالاو مالــــعإلا تايــــجولوــــنكت رـــيوــــطت لاــــجم يف

،اهمييقتو اهذيفنت نامضو ،ثحبلاو ميلعتلا

مالعإلا تايجولوــنكت يف عاــــطـــقلا ريوـــطت ةقـــفارـــمو مـــعد – 
،ثحبلاو ميلعتلل لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو لاصتالاو

لاــــصــتالاو يلآلا مالــــعإلا دراوـــــمل لثـــمألا ريــــيستلا ةيـــقرت – 
تامدخو ةيوق تاودأ ىلإ لوصولا ليهست لالخ نم ،عاطقلل
ةيتحت ةينبو ةمدقتم ةيجولونكت سسأ ىلع ،ةدوجلا ةيلاع
،ةلاعف

لكايــــهلا نيــــمأت لاــــجم يف ةيعاــــطقلا ةـــسايــــسلا دــــيدــــحت – 
،عاطقلاب ةصاخلا مالعإلا ةمظنأو ةيدعاقلا

ريوطت لجأ نم عاطقلا تاسسؤمو ةيزكرملا ةرادإلا معد – 
نيثحابلاو ةذتاسألاو ةبلطلا ةدئافل تنرتنإلا ربع تامدخلا

،نطاوملاو معدلاو ريطأتلا لامعو

عاطقلل يتاســـسؤملا يتاموــــلعملا ماظــــنلا ذيفـــنتو ةداــــيق – 
،هتنايصو هرييستو هلالغتساو هريوطت نامض عم

ةيثحبلاو ةيميداكألا ةكبشلا ريوطتو ةيقرت يف ةمهاســملا – 
تحت تاسسؤملل يعامـــتجالا لـــصاوـــتلا تاكبــــشو ،عاطقلل
،ةياصولا

ةعباـــتمو ةيـــمالـــعإلاو ةيجــــيتارــــتسالا ةظــــقـــــيلا ميــــظــــنت – 
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لاجم يف ةيميهافملا تاروطتلا
،ثحبلاو ميلعتلل

نيـــــفلـــكملا نيـــمدـــختــــسملل ةيــــنــــيوـــــكت ةـــساــــيـــس عـــــضو – 
،عاطقلا يف ثحبلاو ميلعتلل لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب
،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب

.اهماهمب ةقالع يذ يميظنت ّصن لك حارتقا – 

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،تاكبشلاو ةيدعاقلا لكايــهلل ةيــــعرفـــلا ةـــيرــــيدــــملا – أ
: يتأي امب فلكتو

تاكـــبشلاو ةمـــــظنألاو ةـــيدــــعاــقلا لكايـــــهلا جاــــمدإ نامــــض – 
،ةيتامولعملا

يف عاطقلل ةيتامولعملا دراوملل لثمألا لالغتسالا نامض – 
،قاثيم راطإ

ةينقتلا تافصاوملا رتافد دادعإ لجأ نم تاساردلا ءارـــــجإ – 
،تاسسؤملل ةيتامولعملا تازيهجتلاو ةيلحملا تاكبشلل

لاـــجـــم يف ةـــيــــجولونـــكتلاو ةيمــــيهاــــفملا ةظـــقـــيلا نامــــض – 
،ةمدخلا ةدوجو ةيتامولعملا تاكبشلاو ةمظنألاو ةيتحتلا ةينبلا

.ايرود اهليهأت فدهب

: يتأي امب فلكتو ،مالعإلا ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا – ب

جـــمدــــملا يتاــموـــلـــــعملا ماــــظـــنـــلا رـــيـــيــــست ىلع رـــهــــسلا – 
،هريوطتو هتنايصو عاطـــقلل

ةبـــستـــكملا وأ ةروــــــطملا ةيتاموــــلعملا تاقـــــــيبطتلا درج – 
اهجمد لجأ نم اهيلع قيدصتلاو عاطقلا تاسسؤم فرط نم

قوقح ىلع ةظفاحملا عم ،جمدملا يتامولعملا ماظنلا نمض
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

ةدئافل اهتيقرتو تنرتنإلا ربع تامدخلا جاتنإ نامض – 
،ةينورتكلإلا ةموكحلا راطإ يف نطاوملاو ةيعماجلا ةرسألا

ةمولعملا رييست يف ةمهاسملا رصانعلا عومجم عضو – 
،عاطقلا لخاد  اهرشنو

عـــقاوـــملا ةـــعباــــتمو ةرازولل يـــنورـــتـــكلإلا عـــقوـــملا ريـــيـــست – 
،عاطقلا تاسسؤمل ةينورتكلإلا

ىوتــــسم ىلع قئاــــثولل ينورــــتكلإلا رييــــستلل ماظن عـــضو – 
.هريوطتو هذيفنت ىلع رهّسلاو ةيزكرملا ةرادإلا

فلكتو ،يــتاـــمولــــعملا نـــــمألل ةيــــعرفـــــلا ةــــيرـــيدــــملا – ج
                  : يتأي امب

دعاوقلل اقبط عاطقلل يتامولعملا نمألا نامض ىلع رهـــسلا – 
عـــقاوـــمل يداــــملا نـــمألا تاطـــطـــخم عـــضو لالـــخ نـــم ،ةقـــبـــطــــملا
،اهقيبطت نامضو ،يلآلا مالعإلا

عاطقلل جمدملا يتامولعملا ماظنلا ةيامحل ةسايس عضو – 
،اهذيفنتو

،تايوتحملا ةيفصت تايلآ عضو – 

ةيجالعلاو ةيئاقولا تايلآلا ديدحت لئاسوو قرط ريوطت – 
تاــــكبــــشلا ىلع تامــــجـــهلاو تاهــــيبــــــنتلاو ةشاشـــــهلا ةجلاعمل
 ،عاطقلل ةيتامولعملا ةمظنألاو

،عاطقلل ةيتامولعملا ةمظنألا ةيامح نامض – 

نمأ لاجم يف ةيجولونكتلاو ةيميهافملا ةظقيلا نامض – 
.ايرود اهليهأت فدهب ،ةمدقملا ةمدخلا ةدوجو تامولعملا

،ةنمقرلاو ةفرعملا معد ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا – د
                  : يتأي امب فلكتو

نيوكتلا مــعدل ةيـــجوـــغادـــــيبلا تايوــــتـــحملا ءاـــشـــنإ زيزعت – 
،ينطو يجوغاديب قاثيم راطإ يف يروضحلا

،دعب نع ميلعتلا ةماقإ ةقفارم – 

اميف اهطبرو ةيعماجلا تابتكملا ةبسوح ىلع فارشإلا – 
،اهنيب

اهزيزعتو ةيــضارتـــفالا تاــــبتـــكملا ءاــــشنإ لاـــمعأ ةداــــيق – 
،ةكبشلاب اهطبرو
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،هرشنو ينقتلاو يملعلا مالعإلا ءاشنإ ةيقرت – 

.ةبلطلل ةيقيبطتلا لامعألل ةيمقرلا تاودألا جاتنإ زيزعت – 

ّفلكتو ،فارــــشـــــتـــــسالاو طــــــيــــطـــــّختــــــلا ةــــيرــــيدــــم :٩ةّداملا
: يتأي امب

جئاتنلاو فادهألل اقفو طيطختلاو ليلحتلا ةمظنأ عضو – 
،ةيجيتارتسالا ةظقيلا نامضب ةليفكلا

ةيعونلاو ةيمكلا تارشؤملا ذيفنت ةعباتمو دادعإ نامض – 
ةايحلاو ثحبلاو ميلعتلاب ةطبترملا عاطقلا جماربب ةقلعتملا
،ةمكوحلاو ةيبالطلا

يف يلودلا ديــعــــصلا ىلع تارـــــشؤــــملاو تارّوطــــتلا دــــصر – 
ةيعماجلا ةمكوحلاو ةيبالطلا ةايحلاو ثحبلاو ميلعتلا تالاجم
،عاطقلا ريوطت تاطّطخم نمض اهجامدإ ىلع لمعلا اذكو

ثيح نم عاطقلا لامعأو عيراشم مييقت يف ةكراشملا – 
،ةيرارمتسالاو رثألاو ةعاجنلاو ةيلاعفلاو قسانتلاو ىودجلا

،اهقيبطت ةعباتمو عاطقلا يف ةدوجلا نامض ريياعم عضو – 

ةيفارشتسالا تاساردلاو صيخالتلاو ليلاحتلاب مايقلا – 
،عاطقلا ريوطتب ةطبترملا

عاطقلاب ةصاــــخلا ةيئاـــصـــحإلا تايــــطـــعملا عمـــج نامــــض – 
،اهظفحو اهميظنتو

يف عاطقلا تارّوطتب ةقّلعتم ةيئاصــــحإ تاـــسارد ءارــــجإ – 
،ةفلتخملا نيدايملا

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ةكبش ريوطت ططــخم ميمصت – 
ريـــــصـــقلا ىدــــملا ىلع ةيــــعـــماــــجلا تاــــمدـــخلاو يملــــعلا ثــــحبلاو
،هذيفنت ةعباتمو ،ديعبلاو طسوتملاو

ةلّصلا تاذ تاريدقتلاب ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ديوزت – 
،رارقلا ذاخّتا يف اهدعاست يتلاو اهماهمب

،اهتيقرتو اهتعباتمو ةعاجنلا ةموظنم عضو – 

.اهماهمب ةقالع يذ يميظنت صن يأ حارتقا – 

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو،ليلحتلاو تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

عضو ربع عاطــــقلل ةيئاـــــصــــحإلا تايــــطـــعملا عمــج ميظنت – 
،اهل دحوم يزكرم ماظن

كونب نمض اهنيزـختو ةـــيئاـــصـــحإلا تايــــطعـــملا ةــــجلاعم – 
،اهليلحتو اهنييحتو اهريس نامضو ،ةيعجرم تايطعم

تايطعملا ليــلحت جئاــــتن نــــع ةـــــيرود تاروـــــشـــنم دادــــعإ – 
،عاطقلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا

يئاصحإلا ليلــحتلا لاـــجم يف ةثــــيدـــحلا تاينــــقتلا دــــصر – 
تائيهلاو تاسسؤملا عم نواـــعتلاب ،اـــهداـــمـــــتعا ىلع لمـــــعلاو
،اهليلحتو تايطعملا عمج ةيعون نيسحتل ،ةصتخملا

ديدحت يف ،ةيبالطلا تاقفدتلا طبــض راـــطإ يف ،ةكراشــــملا – 
.ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،ةبلطلا هيجوت ةمظنأ عضوو

،ةدوجلا نامــضو ميـــيقـــتلل ةيــــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــملا – ب
: يتأي امب فلكتو

لامعأو عيراشمل يروّدلا مييقتلا تايلــــمع ىلع فارــــشإلا – 
ةعاجنلاو ةيلاعفلاو قـــسانـــتلاو ىودــــــجلا ثـــيــــح نم عاــــطــــقلا

،ةيرارمتسالاو رثألاو

،اهرشنو مييقتلا جئاتن لوح ةيرود تاروشنم دادعإ – 

نامضو مييـــقتلا تايـــــنقت يف ةلـــــصاحلا تارّوطتلا دــــصر – 
،لمعلا جهانم نمض اهجاردإ

يف ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيزكرملا ةرادإلا ةقفارم – 
ريـــشانـــملاو لئالدلا ريــــــفوـــتو نيوــــكتلا ربــــع ميـــيــــقتلا لاــــجم
،مييقتلا تاينقتب ةقلعتملا

هزيزعتو هذيـــفــــنتو عاطـــقلا يف ةدوــــــجلا نامـــــض ةعباــــــتم – 
ةيعماجلا تاـــسسؤـــملاو ةيــــنــــعملا تائــــيـــــهلا عـــم قيــــســـنــــتلاب
،ةيتامدخلاو ةيثحبلاو

يف ةدوجلا نامضب ةطـــبترـــملا تاـــــطاشـــنلا لك قيـــــســــنت – 
.اهماجسنا ىلع لمعلاو اهتعباتمو عاطقلا تاسسؤم

فلكتو،ةيفارشتسالا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب

ةيــــــمكلا تاروطــــتلا لوــــح ةيـــــفارشــــتـــسا تاـــسارد ءارـــــجإ – 
يملعلا ثحبلاو يلاـــعلا ميـــلعتلا ماهــــمب ةلّصلا تاذ ةيـــــعوـــنلاو
،ةمكوحلاو

ةيفارشتسا تاهويرانيس دادعإو ةاكاحملا تاردق زيزعت – 
يف دراوملا لبقتسمو ةيعماجلا نيوكتلا ةطراخ صخي اميف
،عاطقلا

ةيزكرملا ةرادإلا ةدئاــفل اهـــتــــيقرتو لمــــعلا جهاـــنم دادــــعإ – 
،عاطقلا تاسسؤمو

بيرـــقلا ىدـــملا ىلع ةيــــعوـــنلاو ةيمــــكلا تاريدقـــتلا دادـــعإ – 
قيسنتلاب ،تاقفدتلاو دراوملا لاجم يف ،ديعبلاو طسوتملاو
،ةينعملا لكايهلا عم

ةرادإلا لكايه ديوزتل اهلالغتساو ةدايقلا تاحول ميمصت – 
،ةحاتملا هيجوتلا رصانعب ةيزكرملا

،اهتعباتمو رارقلا ذاخّتا ىلع ةدعاسملا تارشؤملا عضو – 

ثيح نم عاطقلا عيراــشم ميـــيقت تايلـــمع يف ةكراــــشملا – 
،ةيرارمتسالاو رثألاو ةعاجنلاو ةيلاعفلاو قسانتلاو ىودجلا
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يميظنتلاو يعيرشتلا لمعلا يف عاطقلا ةكراشم نامض – 
يأرلا ءادبإو اهصحفو ةمدقملا صوــصنلا ةــــساردب ،ةموكــــحلل
،اهيف

ةرادإلا لاــجـــم يف ةــــساردلاو ثـــحــــبلا لاـــمعأ لكب مايــــقلا – 
،نوناقلاو

،عاطقلا تاحالـــصإب ةطبـــترـــملا تاــــساردلا يف ةكراــــشملا – 
،ةينوناقلا اهبناوج يف اميس ال

ةيندملا اياضقلاب لفكتلا يف ةيزكرملا ةرادإلا ةدعاـــسم – 
،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ اهيف فرط يه يتلا ةيرادإلاو

ةيزكرـــملا ةرادإلا لكاـــيهل ةيـــنوناـــقلا ةدعاســـــملا نامـــــض – 
.ةياصولا تحت تاسسؤملاو

،ةينوناقلا ةظقيلاو ةبقارملل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
 : يتأي امب فلكتو

صوصنلا حارتقاو ةيديهمتلا عيراشملا ماجسنا نامض – 
اهتقباطم ىلع رهـــسلاو ،ةيزكرــــملا ةرادإلا لكاــــيه اهّدــــعت يتلا
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل

رشابم رثأ هل يذلا يميظنتلاو يعيرشتلا راطإلا ةسارد – 
،همييقتو هلالغتساو عاطقلا تاطاشن ىلع

لومعملا ةيعيرشتلا صوصنلل ةيقيبطت صوصن حارتقا – 
،عاطقلا تاطاشنب ةلصلا تاذ اهب

ةيزكرملا ةرادإلا لمــع نيســـحت هفدـــه ريــــبدـــت لك حارـــتــــقا – 
،ةياصولا تحت تاسسؤملا ريس نسحو

اهمربت يتلا تايقافتالا عيراشم ةقباطم يف يأرلا ءادبإ – 
عيرشتلل ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه
.امهب لومعملا ميظنتلاو

فلكتو ،قئاثولاو فـــيــــشرألل ةـــيــــعرــــفــــلا ةيرـــــيدــــملا – د
 :يتأي امب

ةـــيزكرـــــملا ةرادإلا فيـــشرأ ىلع ةـــظـــفاـــحملا ىلع رهــــســــلا – 
،ةمئالملا تاينقتلا لامعتساب

عاطقلا طاشـــــنب ةـــقالـــع تاذ ةيــــنوناــــق ةقـــيــــثو لك عـــمــــج – 
 ،اهرشنو اهظفحو

فيشرأ ىلع ظافحلاو رييــــستلل يســـيئر ططــــخم حارــــتقا – 
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،هذيفنت ةعباتمو عاطقلا

ةيــــعـــــــيرـــشـــتلا صوــــصـــنلا ميـــمــــعتو رـــــشــــن ىلع رهــــــســـلا – 
ىلع لمعتو همهت يتلا وأ/و عاطقلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
،اهنينقت

يعيرشتلا عباطلا تاذ صوصنلا فنصم دادعإ ىلع رهسلا – 
هرــــشنو هنــــييــــحتو عاطـــقلا طاـــشنب قلعـــتملا يمــــيظـــنتلاو
،ةبسانملا تاينقتلاو لئاسولا لك لامعتساب

،ةينعملا تائيهلا عم قيسنتلاب ،ةبسانملا تايلآلا عضو – 
سرادملا يجيرخ اميس ال ،يلاعلا ميلعتلا جوتنم ةيعضو دصرل
.هاروتكدلا يزئاحو ايلعلا

: يتأي امب فلكتو ،ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم :٠١ ةّداملا

ةيميظنتلاو ةيــــعيرشـــتلا صوـــصـــنلا عـــيراـــشم ريـــضــــحت – 
ةعباتمو ،عاطقلا لمع جمانرب ذيفنت راطإنمض لخدت يتلا
،اهيلع ةقداصملا تاءارجإ

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم يف يأرلا ءادبإ – 
 ،ةينعملا لكايهلا اهحرتقت يتلا

يميظنتلاو يعيرشتلا لمعلا يف عاطقلا ةكراشم نامض – 
،ةموكحلل

ةينوناقلا ةدعاسملاو ةربخلاو ةراشتسالا ميدقت نامض – 
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيزكرملا ةرادإلا ةدئافل

ةيزكرملا ةرادإلا نوكت يتلا تاعزانملا اياضق ةجلاعم – 
   ،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ اهتعباتمو ،اهيف افرط

ةينوناقلا ةمولـــعملا يرـــحتو ةـــينوناــــقلا ةظقــــيلا ناـــمــــض – 
،اهرشن نامضو اهعمجو

ةلــــــص يوذ يثــــحب لمــــــعو ةيـــــنوـــناـــق ةـــسارد لك ءارــــــجإ – 
،عاطقلا تاطاشنب

اهـــقئاـــثوو ةـــيزـــــكرـــملا ةرادإلا فيـــــشرأ رييـــــست نامــــض – 
.اهظفحو

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

: يتأي امب فلكتو،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ

تحت تاســسؤملا مـــيظـــنت مكـــحت يتلا صوـــــصــــنلا دادــــعإ – 
،اهلمعو ةياصولا

ةيعيرشتلا صوصـنلل ةيـــقـــيـــبطـــتلا صوـــصـــنلا حارـــتـــقا – 
قيسنتلاب ،اهنييحتو عاطــقلاب ةقالـــعلا تاذ ةيميظــــنتلاو
،ةينعملا لكايهلا عم

ةقلعتملا ةيمــيظنـــتلاو ةيعيرــــشتلا صوــــصـــنلا نيـــيــــحت – 
،اهنينقتو عاطقلا تاطاشنب

ةيزكرملا ةرادإلا لمــع نيـــســـحت هفدــــه ريـــبدــــت لك حارـــتــــقا – 
.ةياصولا تحت تاسسؤملا ريس نسحو

ةــيـــنوـــناـــقــلا تاـــساردــلــل ةــيـــــعرـــفـــلا ةــــيرـــيدــــملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،تاعزانملاو

ةيميظنتلاو ةيـــعيرشـــتلا صوـــصـــنلا عـــيراشـــم ريـــضـــحت – 
ةعباتمو ،عاطقلا لمع جمانرب ذيفنت راطإ نمض لخدت يتلا
،اهيلع ةقداصملا تاءارجإ



ـه٢٤٤١ ماع نابعش7٢٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ليربأ١١ 16

اهرشنب مايقلاو عاطقلل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإو ميمصت – 
.اهعيزوتو

ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:١١ةّداملا
نيب كرتشم رارق بجومب بتاــكم يف يمــــلعلا ثحبلاو يلاعلا

ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
)2( نيبتـــكم دودــــح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو
 .ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ

ةرازو يف ةـــيزــــكرـــملا ةرادإلا لكاــــــيه سراــــمت :٢١ةّداملا
،هتزهجأو عاطقلا تاسسؤم ىلع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

اهيلإ ةدنسملا ماهملاو تايحالــــصلا ،هصـــخي اميف لكيــه لك
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف

خرؤملا87-31 مقر يذيفـنتلا موـــسرملا ىغـــلي :٣١ةّداملا
31٠2 ةنــس رياني٠3 قــــفاوـــملا٤3٤1 ماــــع لوألا عـــــيــــبر81 يف

يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.لدعملا ،يملعلا ثحبلاو

ةّيمسّرلا ةدـيرــــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــــني :٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماــع نابـــعـــش٤2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

––––––––––H––––––––––

ماع نابــعش٤٢ يف خّرؤم5٣١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
مـــيظنت ددـــــحي،١٢٠٢ ةنــــس لـــيرـــبأ7 قـــفاوـــملا٢٤٤١
ثحبلاو يلاعلا ميلـــعـــتلا ةرازول ةماـــــعلا ةيشــــــتفملا
.اهريسو يملعلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91  مقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضــــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــــملا87-12 مـــــقر يـــسائرلا موــــسرـــمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفـــنتلا موـــسرـــملا ىضـــــتقمبو –
يذلا٠991 ةنــــس ويـــنوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجــــحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا97-31 مقر يذيـــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
يلاـــعلا ميـــلعــــتلا ةرازو يف ةماــــــعلا ةيشـــــتفملا ميـــظنت ددــــحي
،لّدعملا ،اهريسو يملعلا ثحبلاو

يف خرؤملا٠8-31 مقر يذيـــفــــنتلا موــــــسرملا ىضــــتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوـــملا٤3٤1 ماــــع لوألا عـــــيبر81
ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحي
،اهريسو يملعلا ثحبلاو يلاعلا

يف خّرؤم٤31-12 مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ىضتــــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
ثحبلاو يلاعلا ميلـــعتلا ةرازول ةــــيزكرــــملا ةرادإلا ميـــــظـــنت
،يملعلا

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنتلا

ةـيزـكرملا ةرادإلا مـيـظــنــت نــمضتملاو12٠2 ةــنس لــيرــبأ7
موسرملا اذــه فدهــي ،يمـــلعلا ثحـــبلاو يلاـــعلا مـــيلعـــــتلا ةرازول
يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ديدحت ىلإ

.اهريسو يملعلا ثحبلاو

يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقيبطت :٢ ةّداملا
32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خرؤملا881-٠9 مقر
ةماعلا ةيشتـــفملا فلـــكت ،هالـــعأ روـــكذـــملاو٠991 ةنــــس وـــينوي

ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ةبقارمب ،ةماعلا اهتمهم راطإ يف
ثحــبلاو يلاــــــــعلا ميلـــــــعتلا عاــــطـــقب نيـــقلعـــتملاو امــــهب لوــــمعملا
تائيهلاو تاسسؤملاو ةيزكرملا لكايهلا ريس طبضو يملعلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةياصو تحت ةعوضوملا

تاـــطاـــشنلا لاــــجم يف ،ةماــــعلا ةيشتـــفملا فلـــكت :٣ ةّداملا
ةبقارمب ،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا تاطاشنو ةيجوغاديبلا

هذهــــب نيـــقلعـــتملا امـــهب لوـــمـــعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت
ثحبلا تاســـسؤمو يلاعلا ميلعتلا تاســـسؤـــم يف تاـــطاشـــنلا

ةياصولا تــــحت ىرــــــخأ ةيرازو رئاودل ةـــعـــــباتـــلا تاســــسؤـــملاو
نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو ةيجوغاديبلا
.صاخلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

قاحتلالا مكحت يتلا دعاوقلاو طورشلا قيــبطت ىلع رهـــسلا – 
،يناثلاو لوألا نيروطلاب

قاحتلالا مكحت يتلا دعاوقلاو طورشلا قيبطت ىلع رهــسلا – 
،هاروتكدلا يف نيوكتلا ريسو ثلاثلا روطلاب
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مييقتلا لاجم يف هب لومـــعملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا – 
،ةفلتخملا راوطألا يف ةبلطلا هيجوتو لاقتنالاو

نيدايملاو راوطألا لك يف ميلعتلا جمارب قيبطت ىلع رهسلا – 
مـــيـــلعـــتلا تاســـــــسؤــــم ىوتــــــسم ىلع تاصـــصختلاو بـــــــعُّشلاو
هتياصول ةعـضاـــخلاو عاـــطقلل ةعباــــتلا نييلاــــعلا نيوــــــكتلاو
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلاو ةيجوغاديبلا

مئاـــعدلاو لئاـــــــــسولل يــــنالـــقــــــعلا لامـــعــــــتـــسالا ىلـع رهــــــسلا – 
سناجتلاو ةقباطملا نامضو ةمزاللا ةيميلعتلاو ةيجوغاديبلا
،ريصقت لك نع هيبنتلاو ايجوغاديبلا ريسل يلامجإلا

ةيئاصحإلا تايطعملا ليلحتو عمجو ةظحالم يف ةمهاسملا – 
لاجم يف فادهألا قيقحت تاجردو ةلجسملا تاروطتلا ريدقتو
،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا

نيسحت ىلإ فدهت يتلا ةطشنألاو جهانملاو تاودألا حارتقا – 
،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا رييست تاءادأ

عم لاــصـــتالاب تالالتــــخالا حيـــحـــصتل ريـــبادـــتلا حارتـــقا –
،ةينعملا لكايهلا

ةذتاسألل ةيساسألا ةينوــناقلا ماهـــملا مارتـــحا ىلع رهــــسلا – 
نييعماجلا نييئافشـتسالا نيـــثحاـــبلا ةذتاــــسألاو نيـــثـــحاــــبلا

،نيمئادلا نيثحابلاو
مظتنــملاو يداـــعلا ديدجــــتلاو نــــســـحلا ريـــسلا ىلع رهــــسلا – 

يملعلاو يــجوـــغاديــــــبلا عـــباـــــطلا تاذ تاـــــناـــيـــكلاو لكايهلل
،ةيجوغاديبلا قرفلاو ،ةيملعلا سلاجملا يف ةلثــــمتملاو يرادإلاو
،تاصــصـــختلا قرـــفو ،بعـــُّشلا قرـــفو ،نيوـــكتلا ناديــــم قرــــفو
ناجلو ،فارشإلا ةمهم ريسو ،ةيجوغاديبلا ناجللا باــختناو
تائيهلا لكو ،هيجوتلا سلاــجمو ،ةرادإلا سلاـــــجمو ،تالوادــــملا
تاسسؤمب ةصاخلا ةيــساـــسألا نيـــناوـــقلا يف اهيـــلع صوصــــنملا
،عاطقلا

مكــــحي يذلا طورــــشلا رتـــفد قيـــبـــطت مارـــتـــحا ىلع رهــــسلا – 
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

ةذتاـــــسألا فرـــط نم ةـــــحورـــــطملا تالاغـــشنالاب لفـــكتلا – 
نييعماجلا نييئافشتــــسالا نيثـــحاـــبلا ةذـــــتاـــسألاو نيـــثــــحابلا

،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا تالاجم يف نيمئادلا نيثحابلاو
عاــــطـــق يف ةدوـــجلا نــــمأ ماـــــظن عــــضو ةيلـــمع ىلع رهــــسلا – 

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ةقباطم نامضو دعُب نع ميلعتلا ذيفــنت ميمعت ةعباـــتم – 
.هريس

تاطاشـــنلا لاجـــم يف ةماــــعلا ةيشتـــفملا فلـــكت :٤ ةّداملا
تاســسؤـــملاو ةيزكرـــملا حلاــــصملا ناونـــعب ،ةيلاــــملاو ةــــيرادإلا

: يتأي امب ،عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو

يتلا تائيهلاو ةيزكرملا لكايهلا ريس نسح نم دكأتلا – 
لك ىلإ هيبنتلاو ةياـــصولا تـــحت تاســـسؤـــملا ميظــــنت لكـــشت
،ريصقت

رييستلا لاجم يف ةيميظنتلا تاءارجإلا مارتحا نم دكأتلا – 
،ةيمومعلا تاقفصلا ماربإو يلاملاو يبساحملا

لئاــــــسولل لثـــــمألاو ينالــــقـــــــعلا لامـــعتــــــسالا ىلع رهــــــــــسلا – 
ظافحلاو ةياصولا تحت تاسسؤملا فرصت تحت ةعوضوملا

،اهيلع

ميدقتب ةيعماجلا ةمكوــحلا تاـــيلآ عـــضو يف ةكراــــشملا – 
،رييستلا تاءادأ نيسحت ىلإ يمرت يتلا تاحارتقالا

حمسي يذلا مييقتلاو قيقدتلاب ،ةمظتنم ةفصب ،مايقلا – 
ةددحملا فادهألا قيقحت تاجردو رييستلا تاءادأ ريدقتب
،تالالتخالا حيحصتل ريبادت حارتقاو

لاجم يف ةبلــطلل ةمدـــقملا تامدـــخلا ةقباـــطم نم دكأــــتلا – 
تايضتقملا عم ةيعونلاو ةيمكلا ةيحان نم ةيعماجلا تامدخلا
،نمألاو ةفاظنلا دعاوق اميس ال ،ةيميظنتلا

تائيهلا عم لاصتالاب ،يعامتجالا خانملا روطت ةعباتم – 
،تاعازنلا ةيوست يف ةمهاسملاو ،ةينعملا لكايهلاو

 ،ةيمومعلا تامدخلا رييستو ريس يف تالالتخالل هيبنتلا – 

ءادأ نسحب مهل حامسلل نيريسملا ةدعاسمو هيجوت – 
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا مارتحا لظ يف مهماهم

،ةمكوحلا لاجم يف ةدوجلا نمأ ماظن عضو ةعباتم – 

تارــــــــشؤــــــمو ريدـــــــقت رــصاــــنع مـــــضت ميــيـــقت ةقاـــــطب دادــــعإ – 
،ةنسحلا ةمكوحلا ةبسن سايقب حمست

ناديم لكل تاءارـــجإلا تابيـــــتكو تايلـــمعلل لئالد دادــــعإ – 
،لخدت

ةيرادإلا تاءارجإلا طيسبتل ةينطولا ةيلمعلا يف ةكراـشملا – 
مارتحا نامــــضو ةيــــموــــمـــعلا تاــــمدـــخلاب قاــــحـــــتلالا لـــيــــهـــســـتو
  ،امهذيفنت

ةحفاكمب ةفلكملا ةئيهلا تايـــصوت قيـــبطت ىلع رــــهـسلا – 
،داسفلا

ناوعأ تاكلتممب حيرــصتلا ةيلـــمع ةعـــباـــتم ىلع رــــهسلا – 
نولغشي نيذلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةلودلا

،ايلع بصانمو فئاظو

مالعإلا تايجولونكت لامعــتسا ميـــمعتو مـــعد ىلع رهــــسلا – 
 ،ةنمقرلا تاودأو لاصتالاو

ةيحصلا ةياقولا لاجم يف دـــعاوـــقلا قيــــبطت ىلع رهــــسلا – 
.يعماجلا طسولا يف ةينمألا راطخألاو

نع ةدايز ،ةماعلا ةيشّتفملا نم بلطُي نأ نكمي :5 ةّداملا
يريكفت لمع يأب مايقلا ،هالعأ٤و3 نيتداملا يف ةددحملا ماهملا
ةصاخ تايعضو وأ ةدّدحم تاّفلم ةبقارمل ةيفرظ ةّمهم يأ وأ
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص نمض لخدت ضئارع وأ
.يملعلا
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هنأش نم ءارجإ ّيأ حارتقا ةماعلا ةيشتفملل نكمي امك
ةيزكرملا ةرادإلا لكاــيه تاطاــــشن ةــسراـــمم زيزـــعتو نيـــســــحت
ىوتسم ىلع ةأشنملا تائيهلاو ةياصولا تحت تاسسؤملاو
.عاطقلا

جـــماــــنرب ساـــسأ ىلع ةماــــعلا ةيـــشتفـــملا لـــخدـــتت :٦ ةّداملا
ميلعتلا ريزو ىلع هضرعتو هُّدعت ،ةبقارملاو مييقتلل يونس

.هيلع قفاويل يملعلا ثحبلاو يلاعلا

رـــــيزو بلـــط ىلع ءاــــنب ،ةيئاجف ةفـــــــصب لخدـــتلا اهـــنكميو
نوكت قيقحت ةمهم يأب موقتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.ةصاخ ةيعضو ببسب ةيرورض

ةبــــقارـــم وأ شـــيــــتفت وأ ميـــيـــقت ةمـــهـــم لك جّوــــتت :7 ةّداملا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ىلإ ماعلا شتفملا هلسري ريرقتب
.يملعلا

تاـــموـــلعـــملا ةيرـــس ىلع ظافـــحلاب ةــــماعلا ةيشـــتفملا مزلت
اهيلع عالـــطالاو اهتعباــــتمو اهرـــييست ىلوـــــتت يتلا قئاـــــثولاو
،اهشيتفتب موقت يتلا حلاصملا رييست يف لخدت يأ بنــجتبو
ساــســـملا هـــنأـــش نـــم رـــمأّ يأ رادـــصإ نـــع اصوـــــــصخ عانــــتمالاو
.حلاصملا هذه يلوؤسمل ةلكوملا تاصاصتخالاب

،ماــع شتــفــم ةــماــعــلا ةــيشتـــفملا ىلع فرشـي:٨ ةّداملا
.اشتفم )21( رشع انثا هدعاسي

بلط ىلع لوصحلا يف قحلا نوـــشتـــفملا لوــــخي :٩ ةّداملا
،مهتمـــهم ذيفـــنتل ةـــيرورــــضلا قئاــــثولاو تاــــمولعــــملا عيـــمـــج
.ةمهمب فيلكت ةزايح كلذل مهيلع بجيو

يف مالـعإلا ماـــظـــنل جوـــلولا يف قــــحلا ،كلذ ىلــع ةداــــيز مهـــلو
 .ةيزكرملا ةرادإلا

: ماعلا شتفملا نّيعي  :٠١ ةّداملا

نيـــــــثـــحاـــبلا ةذـــــتاـــسألا وأ نيثــــــحاـــــبلا ةذـــتاـــسألا نيـــب نــــــم – 
نومتني نيذلا نيمئاّدلا نيثحابلا وأ نييعماجلا نييئافشتسالا
ثحب ريدم وأ يعماج يئافشتسا ذاتسأ وأ ذاتـــسأ ةبـــتر ىلإ
ايلع فئاظو يف ةمدخلا نم تاونس )٠1( رشع نوتبثي نيذلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ايلع بصانم وأ/و
ةيعماج ةسّسؤم ريدم ةفصب ةربخو ،ةيزكرملا ةرادإلا يف وأ/و
،ةيثحب وأ/و

تاونس )٠1( رشع نوتبــثي نيذلا نيفـــظوــــملا نيب نــــم وأ – 
ةرادإلا يف ايـــلع بصانــــم وأ/و ايــــلع فئاـــظو يف ةـــمدـــخلا نـــم
ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةفصب ةربخ اهنمض نم ،ةيمومعلا
.ةلثامم ايلع ةفيظو وأ

: يتأي امك نوشتفملا نّيعي :١١ ةّداملا

نيـــثـــحاــــــبلا ةذـــــتاــــسألا وأ نيـــــثـــحاـــبلا ةذـــتاـــسألا نيـــب نـــم – 
نوتبثي نيذلا نيمئادلا نيثحابلا وأ نييعماجلا نييئافشتسالا

ايلع فئاظو يف ةمدــخلا نـــم ،لقألا ىلع ،تاوـــــنـــس )٥( سمخ
ثحبلاو يلاـــعلا ميلــعــــــتلا تاسّسؤـــــم يف ايــــلع بـــصاـــنـــم وأ/و
،ةيزكرملا ةرادإلا يف وأ/و يملعلا

،تاونس )٥( ســــمخ نوـــتبـــثي نـــيذلا نيفـــظوـــملا نيـــب نــــمو – 
يف ايلع بصانم وأ/و ايلع فئاظو يف ةمدــخلا نـم ،لقألا ىلع
.ةيمومعلا ةرادإلا

: ةيتآلا نيدايملا قفو ةماعلا ةيشتفملا مظنت:٢١ ةّداملا

،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا – 

،تاكلتمملا رييستو دوقعلاو ةيلاملاو ةبساحملا – 

.ةيرشبلا دراوملا رييستو ةرادإلا – 

ىلع ةيملسلا ةطلـــسلا ماـــعلا شتـــــفملا سراـــــمي :٣١ ةّداملا
اهقسنيو مهلامعأ طشنيو ةماعلا ةيشتفملا يمدختسم عيمج
.اهتعباتم نمضيو

ةدنسملا ماهملا راـطإ يف ،ماـــعلا شــــتفملا رهـــسي :٤١ ةّداملا
ةينهملا مهتامازتلا نمـــض نوشتـــفملا ىّلحــــتي نأ ىلع ،هـــيلإ
.ةيلوؤسملاو ةيّرسلاو ةهازنلاو ءالولاو دايحلا ميقب

يملـعلا ثـــحـــبلاو يلاـــعلا مـــيلعـــــــتلا رـــيزو دّدــــحي :5١ ةّداملا
ةيشتفملاب نيشتفملا نيب تاطاشنلا جمانربو ماهملا عيزوت
.ماعلا شتفملا حارتقا ىلع ءانب ،ةماعلا

نأ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نكـــمي:٦١ ةّداملا
.هتايحالص دودح يف ماعلا شتفملا ىلإ هءاضمإ ضوفي

تاطاشنلا نع ايونس اريرقت ماعلا شتفملا دعي :7١ ةّداملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ىلع هضرعيو

97-31 مقر يذيـفنــــتلا موـــسرـــملا ماــــكحأ ىغــــلت :٨١ ةّداملا
ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماــــع لوألا عـــيـــبر81 يف خرؤـــــملا

ميلعتلا ةرازو يف ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحي يذلا31٠2
يذيفنتلا موسرملاو ،لّدعملا ،اهريسو يملعلا ثحبلاو يلاعلا

قـــــــفاوـــملا٤3٤1 ماـــــــع لوألا عــــــيـــــبر81 يف خرؤــــملا٠8-31 مـــــقر
ةــــــــماــــعلا ةيــــشــــتفــــملا ميـــــظــــنت ددــــحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3
.اهريسو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل

ّةيــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــه رـــشـــنــــي :٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماـــع نابعـــش٤2 يف رئازـــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةّيدرف ميسارم
قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٢٢ يفخرؤميسائرموسرم

.باقلأ رييغت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ5

––––––––––

 ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسّدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

ماع ةجحلا يذ31 يف خرؤملا٠2-٠7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو٠791 ةنس رياربف91 قفاوملا9831
 ،هنم6٥و٥٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٠1 يف خرؤملا7٥1-17 مقر موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو1791 ةـنس وـيــنوــي3 قـــفاوملا1931 ماــع يناــثــلا

،هنم٥و٤و3 داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،بقللا رييغتب

: يتأي ام مسري

موــسرـــملل اقـــفو ،بقـــللا ريـــيــــغتب صـــخرــــي: ىلوألا ةّداملا
3 قفاوملا1931 ماع يناثلا عيبر٠1 يف خرؤملا7٥1-17 مقر
صاخشألل ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،1791 ةنس وينوي
: مهؤامسأ ةيتآلا

ينبب2891 ةنس سرام٠2 يف دولوملا ،يلع بيبق–
ىعديو ،1٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( سونس
.يلع بيبح : ادعاصف نآلا نم

6991 ةــنس رــبــمسيد11 يف دوـــلوملا ،لصيـــف بيـــبــــق –
ىعديو ،93٥٥٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( ناسملتب
.لصيف بيبح : ادعاصف نآلا نم

٠891 ةـنس رـيارــبــف٤2 يف دوــلوملا ،رــهاـــطـــلا وممرـــت –
جوزتم ،261٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

جاوزلا دقع ،)يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٥٠٠2 ةنس ليربأ32 يف
: رّصقلا هدالوأو ،921٠٠ مقر

يداولاب9٠٠2 ةنس وينوي٤ يف ةدولوملا ،سانيإ*
،7833٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

11٠2 ةـنس رـيارــبــف61 يف دوـــلوملا ،نـــمؤملا دـــبــــع*
،٠٤1٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

ةبيقرلاب31٠2 ةنس تشغ٠3 يف ةدولوملا ،ناميإ*
،9٠7٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

يداولاب61٠2 ةنس سرام72 يف ةدولوملا ،قارشإ*
 ،٥182٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

،سانيإ نوراه ،رهاطلا نوراه : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.قارشإ نوراه ،ناميإ نوراه ،نمؤملا دبع نوراه

1891 ةنس ربمفون٠2 يف دولوملا ،ميركلا دبع وممرت –
جوزتم ،٠٤6٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

دـقـع )يداوـلا ةـيالو( ةـبـيـقرـلاــب8٠٠2 ةـنس رـبـمـفوــن٤2 يف
: رّصقلا هدالوأو9٥2٠٠ مقر جاوزلا

ةبيقرلاب٠1٠2 ةنس ربمتبس22 يف دولوملا ،يلع*
،696٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

21٠2 ةنس ربوتكأ72 يف دولوملا ،نميهملا دبع*
،138٠٠ مقرداليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

ةبيقرلاب٤1٠2 ةنس وينوي٤ يف دولوملا ،ةيواعم*
،18٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةبيقرلاب71٠2 ةنس سرام٥1 يف دولوملا ،ميسو*
،772٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

نوراه ،ميركلا دبع نوراه : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميسو نوراه ،ةيواعم نوراه ،نميهملا دبع نوراه ،يلع

3891 ةنس سرام٥2 يف دولوملا ،يلاعلا دبع وممرت –
جوزتم ،٤٥2٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٠1٠2 ةنس ليربأ22 يف
:رّصقلا هدالوأو ،٠61٠٠ مقر

21٠2 ةـــنس رـــيارـــبـــف لوأ يف دوـــلوملا ،دـــمصلا دـــبـــع*
،٠9٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

ةبيقرلاب31٠2 ةنس ربوتكأ٠2 يف ةدولوملا ،ىجس*
،7٥8٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

٥1٠2 ةنس ربمفون31 يف دولوملا ،ريشبلادـمحـم*
،٥3٠1٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

نوراـــــه ،يلاــــعلا دبع نوراه : ادــــــعاـــصف نآلا نم نوـــعديو
.ريشبلادـمحـم نوراه ،ىجس نوراه ،دمصلا دبع

ةبيقرلاب٤891 ةنس ربمسيد11 يف دولوملا ،دعس وممرت –
12 يف جوزتم ،9٠6٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٠1٠2 ةنس ليربأ
: رّصقلا هدالوأو ،8٥1٠٠

يداولاب31٠2 ةنس ربوتكأ61 يف ةدولوملا ،ةتوقاي*
،1986٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةبيقرلاب٥1٠2 ةنس وينوي21 يف دولوملا ،بيعش*
،٠1٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
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7991 ةنس ربمتبس31 يف دولوملا ،رماع ةرامحوب –
ىعديو ،82٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( فينغتب
.رماع يوالع : ادعاصف نآلا نم

ةداعسوبب9691 ةنس ربمسيد٥ يف دولوملا ،يلع ةرعب –
92 يف جوزتم ،6611٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب3٠٠2 ةنس ربمسيد
:رّصقلا هدالوأو ،٠29٠٠ مقر

9٠٠2 ةنس رياربف٤1 يف ةدولوملا ،ةكرابم نوسيم*
 ،389٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةليسملاب

٠1٠2 ةنس ويلوي٥1 يف دولوملا ،نيمأ ىفطصم*
،7٥72٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب

31٠2 ةنس رياربف81 يف ةدولوملا ،ةشئاع ليبسلس*
 ،٤18٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب

ةداعسوبب61٠2 ةنس يفناج٤1 يف ةدولوملا ،قاوشأ*
 ،232٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

نوسيم نموم ،يلع نموم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
،ةشئاـع لـيـبسلس نـموــم ،نيمأ ىــفــطصم نــموــم ،ةــكراــبــم
.قاوشأ نموم

دحب8791 ةنـــس سراـــــم31 يف دوـــلوـــــملا ،كورــــبـــم ورـــج –
جوزتم ،٤32٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( يراحصلا

دقع )ةفلجلا ةيالو( حبحب يساحب8٠٠2 ةنس وينوي22 يف
: نارصاقلا هادلوو ،372٠٠ مقر جاوزلا

9٠٠2 ةنس ربمفون٤2 يف ةدولوملا ،نيرسن ةيآ*
،2٥91٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( حبحب يساحب

ةفلجلاب31٠2 ةنس ربمسيد٠1 يف دولوملا ،ماسح*
،٥٤8٠1 مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(

ةيآ يناهلب ،كوربم يناهلب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ماسح يناهلب ،نيرسن

2791 ةنس وينوي21 يف ةدولوملا ،ةمطاف نينذولب –
ىعدتو ،121٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( ةشيرعلاب
.ةمطاف يراهن : ادعاصف نآلا نم

ةشيرعلاب٤791 ةنس سرام6 يف دولوملا ،يدجونينذولب –
72 يف جوزتم ،62٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو(
جاوزلا دقع )ناسملت ةيالو( نوميم دالوأب8٠٠2 ةنس تشغ
: رّصقلا هدالوأو ،312٠٠ مقر

نوميم دالوأب9٠٠2 ةنس وينوي71 يف دولوملا ،ميكح*
،123٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو(

نوميم دالوأب11٠2 ةنس سرام92 يف ةدولوملا ،لامأ*
،٤81٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو(

يداولاب71٠2 ةنس ليربأ٥1 يف دولوملا ،نامثع*
،2٤33٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

،ةتوقاي نوراه ،دعس نوراه : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 .نامثع نوراه ،بيعش نوراه

ةبيقرلاب8891 ةنس ربوتكأ82 يف ةدولوملا ،نانح وممرت –
ربوتكأ12 يف ةجوزتم ،693٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

،212٠٠ مقرجاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب6٠٠2 ةنس
.نانح نوراه : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

رامقب1991 ةنس وينوي لوأ يف ةدولوملا ،ةنيما وممرت –
٥ يف ةجوزتم ،728٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
مقرجاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب8٠٠2 ةنس ربمفون
.ةنيما نوراه : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠٤2٠٠

ةبيقرلاب3991 ةنس ويام32 يف ةدولوملا ،ءامسأ وممرت –
نآلا نم ىعدتو ،٠2٤٠٠ مقرداليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
.ءامسأ نوراه : ادعاصف

٥991 ةنس ربمسيد12 يف ةدولوملا ،نيربص وممرت –
ىعدتو ،619٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب
.نيربص نوراه : ادعاصف نآلا نم

ةيالو( ةبيقرلاب6٥91 ةنس يف دولوملا ،ديعسلا وممرت–
ربمتبس32 يف جوزتم ،878٥1 مقرداليملا ةداهش )يداولا

321٠٠ مقرجاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب8791 ةنس
)يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٠891 ةنس تشغ32 يف جوزتمو
نوراه : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٤٠1٠٠ مقر جاوزلا دقع
.ديعسلا

٤691 ةنس ربمتبس٠3 يف دولوملا ،ةرامحوب ةرامحوب –
مــقر دالــيملا ةداــهش )تراــيــت ةــيالو( ناــمــحرــلا دــبــع يدــيسب
ةيالو( ةداق يديسب9891 ةنس تشغ82 يف جوزتم ،٤12٠٠
: نارصاقلا هادلوو ،3٥٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ركسعم

فينغتب2٠٠2 ةنس ويام٠2 يف دولوملا ،نيدلا رون*
،679٠٠ مقرداليملا ةداهش )ركسعم ةيالو(

فينغتب8٠٠2 ةنس وينوي61 يف دولوملا ،دـمحـم*
 ،8٠81٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو(

يوالع ،ةرامحوب يوالع : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.دـمحـم يوالع ،نيدلا رون

3991 ةنس وينوي لوأ يف دولوملا ،يسيرغ ةرامحوب –
ىعديو ،٠631٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( فينغتب
.يسيرغ يوالع : ادعاصف نآلا نم

٤991 ةنس ليربأ٤2 يف ةدولوملا ،ةميعن ةرامحوب –
ىعدتو ،33٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( فينغتب
.ةميعن يوالع : ادعاصف نآلا نم
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ةنس ويلوي11 يف دولوملا ،حاتفلا دبع رفنخ يواجب –
،1391٠ مقر داليملا ةداهش)ةركسب ةيالو( ةقلوطب2991
.حاتفلا دبع يواجب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

7991 ةنس ويلوي31 يف ةدولوملا ،ةيفص رفنخ يواجب –
ىعدتو ،2291٠ مقر داليملا ةداهش)ةركسب ةيالو( ةقلوطب
.ةيفص يواجب : ادعاصف نآلا نم

ةبيرزب8991 ةنس ربوتكأ٥1 يف ةدولوملا ،ءافو قاقرخ –
نم ىعدتو ،9٤6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا
.ءافو نامثع نب : ادعاصف نآلا

داليــــملا ةداهـــش6391 ةنـــس يف دولوــــملا ،ميـــهارــــب قاقرـــــخ –
شاشر دالوأب6٥91 ةنس سرام61 يف ةررحـملا٥٥٤2٠ مقر
جاوزلا دقع1791 ةنس يفناج لوأ يف جوزتم ،)ةلشنخ ةيالو(
ةيالو( راششب٥891 ةنس يفناج82 يف ررحـملا٤٠٠٠٠ مقر
.ميهارب نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو .)ةلشنخ

ةلشنخب1991 ةنس ويام12 يف ةدولوملا ،ةبيهو قاقرخ –
92 يف ةجوزتم ،٥3٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(
جاوزلا دقع )ةلشنخ ةيالو( شاشر دالوأب21٠2 ةنس تشغ
.ةبيهو نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،732٠٠ مقر

دالوأب6891 ةنس ليربأ21 يف ةدولوملا ،داعس قاقرخ –
ةجوزتم ،٤٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( شاشر

دقع )ةلشنخ ةيالو( شاشر دالوأب8٠٠2 ةنس تشغ٤1 يف
نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،771٠٠ مقر جاوزلا

.داعس

1791 ةنس وينوي32 يف ةدولوملا ،ةمطاف قاقرخ –
،٠32٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( شاشر دالوأب
٥8٠٠٠ مقر جاوزلا دقع7891 ةنس يفناج لوأ يف ةجوزتم
،)ةلشنخ ةيالو( راششب3991 ةنس ويلوي٤ يف ررحـملا

.ةمطاف نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

دالوأب7791 ةنس تشغ2 يف دولوملا ،يدرولا قاقرخ –
يف جوزتم ،982٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( شاشر
دـقـع )ةـلشنـخ ةــيالو(شاشر دالوأب2٠٠2 ةـنس وـيــلوــي٥1
:رصقلا هدالوأو ،3٤٠٠٠ مقر جاوزلا

ةبيرزب3٠٠2 ةنس ربمسيد3 يف دولوملا ،دـمحـم*
،687٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا

يديسب6٠٠2 ةنس ربمفون22 يف دولوملا ،ةماسأ*
،٥99٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( ةبقع

ةبيرزب9٠٠2 ةنس ربمفون61 يف دولوملا ،ميلس*
،7٠7٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا

ةيالو( ةركسبب31٠2 ةنس سرام32 يف ةدولوملا ،كالم*
،17٤2٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب

ناسملتب61٠2 ةنس ربمفون٠1 يف ةدولوملا ،ةيآ*
نآلا نم نوعديو ،12٤31 مقرداليملا ةداهش )ناسملت ةيالو(
.ةيآ يراهن ،لامأ يراهن ،ميكح يراهن ،يدجو يراهن : ادعاصف

6791 ةنس ربمسيد٥ يف دولوملا ،يبرعلا نينذولب –
جوزتم ،672٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( ةشيرعلاب

دقع )ناسملت ةيالو( نوميم دالوأب٠1٠2 ةنس رياربف3 يف
: رّصقلا هدالوأو ،٥1٠٠٠ مقر جاوزلا

دالوأب21٠2 ةنس يفناج٤1 يف ةدولوملا ،كالم ميرم*
،93٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( نوميم

ناسملتب31٠2 ةنس وينوي11 يف دولوملا ،بويأ*
،296٥٠ مقرداليملا ةداهش )ناسملت ةيالو(

دالوأب٥1٠2 ةنس تشغ13 يف دولوملا ،حاتفلا دبع*
 ،92٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( نوميم

ميرم يراهن ،يبرعلا يراهن : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.حاتفلا دبع يراهن ،بويأ يراهن،كالم

يديسب٠791 ةنس ويام٤2 يف دولوملا ،ىفطصم ةزبل –
يف جوزتم ،٤٥1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( رماع
جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( لجحلا نيعب7٠٠2 ةنس سرام٤
: رّصقلا هدالوأو ،9٤٠٠٠ مقر

نيعب8٠٠2 ةنس ربوتكأ72 يف ةدولوملا ،سدنس*
،6٥7٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( لجحلا

لجحلا نيعب11٠2 ةنس ربمتبس٥ يف دولوملا ،مالسإ*
،٤3٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

نيعب٤1٠2 ةنس سرام٤1 يف دولوملا ،حون يلع*
،391٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( لجحلا

روشاـــع ،ىـــفـــطصم روشاـــع : ادـــعاصف نآلا نـــم نوـــعدـــيو
.حون يلع روشاع ،مالسإ روشاع ،سدنس

ةنس تشغ8 يف دولوملا ،ديعسلادـمحـم رفنخ يواجب –
،83٠1٠ مقر داليملا ةداهش)ةركسب ةيالو( ةلاغوفب6٥91
ةيالو( زوزع نب جربب8891 ةنس سرام٠1 يف جوزتم
: رّصقلا هدالوأو ،21٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةركسب

ةقلوطب3٠٠2 ةنس يفناج71 يف ةدولوملا ،ءامسا*
،9٤1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

ةقلوطب8٠٠2 ةنس ربوتكأ6 يف دولوملا ،سينا*
 ،7382٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

يواجب ،ديعسلادـمحـم يواجب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.سينا يواجب ،ءامسأ

ةنس ويام8 يف دولوملا ،باهولا دبع رفنخ يواجب –
،979٠٠ مقر داليملا ةداهش)ةركسب ةيالو( ةقلوطب9891
.باهولا دبع يواجب : ادعاصف نآلا نم ىعديو
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ةيالو( ةيدهمب٠1٠2 ةنس ويام لوأ يف دولوملا ،دمحأ*
196٠٠مقر داليملا ةداهش )ترايت

ةيدهمب21٠2 ةنس ربوتكأ٥1 يف دولوملا ،رداقلا دبع*
،9٤81٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

ةيدهمب٤1٠2 ةنس تشغ31 يف دولوملا ،ليلخ لامك*
،٥٤٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

دمحأ نب ،بوقعي نب دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
دمـــــحأ نب ،دمـــحأ دمــــحأ نب ،داعـــس دمــــــحأ نب ،نـــيدلا حالـــــص
.ليلخ لامك دمحأ نب ،رداقلا دبع

1891 ةنس ربمفون٠1 يف دولوملا ،يلاليجلا رامحوب –
،٠81٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )تراـــيــــت ةــــيالو( تيرازد نيعــــب
)ترايت ةيالو( ةيدامحلاب٤٠٠2 ةنس ربمتبس8 يف جوزتم
: رّصقلا هدالوأو ،88٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

ةيالو( ةيدهمب٥٠٠2 ةنس ويلوي92 يف دولوملا ،لالب*
،379٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت

7٠٠2 ةنس سرام12 يف ةدولوملا ،ةنوميم نانح*
،٠83٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( ةيدهمب

ةيدهمب9٠٠2 ةنس ليربأ٥1 يف دولوملا ،رداقلا دبع*
،1٠6٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

21٠2 ةنس رياربف٠1 يف ةدولوملا ،ةريصن ةجلث*
،٤2٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( رقوسلاب

ةيدهمب31٠2 ةنس ربمسيد81 يف دولوملا ،حبار*
،6312٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

دمحأ نب ،يلاليجلا دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
دمحأ نب ،رداقلا دبع دمحأ نب ،ةنوميم نانح دمحأ نب ،لالب
.حبار دمحأ نب ،ةريصن ةجلث

داليملا ةداهش٤991 ةنس يف ةدولوملا ،ةميطاف رامحوب –
ةروظانلاب9991 ةنس ربمسيد6 يف ةررحـملا2٥٠٠٠ مقر
ةروظانلاب31٠2 ةنس ربوتكأ٠2 يف ةجوزتم ،)ترايت ةيالو(
نآلا نـــم ىـــعدــــتو ،٥7٠٠٠ مــقر جاوزــلا دــقــع )تراـــيـــت ةـــيالو(
.ةميطاف دمحأ نب : ادعاصف

7891 ةـــنس سراـــم٤2 يف دوــلوملا ،بيــطــلا راــمــحوـــب –
جوزتم ،٠3٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( ةروظانلاب

جاوزلا دقع )ترايت ةيالو( ةرقوبب31٠2 ةنس ربوتكأ92 يف
: نارصاقلا هادلوو ،68٠٠٠ مقر

ةيالو( ةيدهمب٤1٠2 ةنس ويلوي٤2 يف دولوملا ،لداع*
،9921٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت

ةيالو( ةيدهمب71٠2 ةنس وينوي٤ يف دولوملا ،حبار*
،6٠8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت

دمحأ نب ،بيطلا دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.حبار دمحأ نب ،لداع

شاشر دالوأب61٠2 ةنس تشغ81 يف ةدولوملا ،دولخ*
 ،792٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(

نامثع نب ،يدرولا نامثع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
،كالم نامثع نب ،ميلس نامثع نب ،ةماسأ نامثع نب،دـمحـم
.دولخ نامثع نب

دالوأب3691 ةنس يفناج21 يف دولوملا ،يتبسلا قاقرخ –
يف جوزتم ،11٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( شاشر
٤ يف ررحـملا٥8٠٠٠ مقر جاوزلا دقع7891 ةنس يفناج لوأ
: رّصقلا هدالوأو ،)ةلشنخ ةيالو( راششب3991 ةنس ويلوي

دالوأب2٠٠2 ةـنس وـيــلوــي32 يف ةدوـــــلوملا ،باـــــبر*
،671٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( شاشر

ةبقع يديسب٥٠٠2 ةنس ليربأ7 يف دولوملا ،فرشأ*
،6٤3٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

ةبقع يديسب6٠٠2 ةنس تشغ82 يف ةدولوملا ،ماهلإ*
،٥76٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

نامثع نب ،يتبسلا نامثع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ماهلإ نامثع نب ،فرشأ نامثع نب ،بابر

ةبيرزب9991 ةنس وينوي٥ يف ةدولوملا ،ىليل قاقرخ –
نم ىعدتو ،٠1٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا
.ىليل نامثع نب : ادعاصف نآلا

داليملا ةداهش8891 ةنس يف ةدولوملا ،ةليسو قاقرخ –
شاشر دالوأب٥991 ةنس سرام11 يف ةررحـملا911٠٠ مقر
رابابب٠1٠2 ةنس ويلوي81 يف ةجوزتم ،)ةلشنخ ةيالو(
نآلا نـــم ىـــعدــــتو ،٤11٠٠ مــقر جاوزــلا دــقــع )ةـــلشنـــخ ةـــيالو(
.ةليسو نامثع نب : ادعاصف

1991 ةــنس لــيرــبأ٥2 يف ةدوــلوملا ،ةــيــجاــن قاــقرـــخ –
ىعدتو ،٥٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( نينيوكب
.ةيجان نامثع نب : ادعاصف نآلا نم

ةبيرزب٤991 ةنس ربمتبس٤1 يف دولوملا ،لداع قاقرخ –
نم ىعديو ،٥96٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا
.لداع نامثع نب : ادعاصف نآلا

داليملا ةداهش9891 ةنس يف ةدولوملا ،ةلبع قاقرخ –
شاشر دالوأب٥991 ةنس سرام11 يف ةررحـملا٠21٠٠ مقر
.ةلبع نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)ةلشنخ ةيالو(

داليملا ةداهش3891 ةنس يف دولوملا ،بوقعي نب رامحوب –
ةلالشلا رصقب9991 ةنس ربمسيد6 يف ةررحـملا7٤٠٠٠ مقر
ةيدهمب٥٠٠2 ةنسربمسيد62 يف جوزتم ،)ترايت ةيالو(
: رصقلا هدالوأو ،٠9٤٠٠ مقر جاوزلا دقع )ترايت ةيالو(

ةيدهمب٥٠٠2 ةنس تشغ32 يف دولوملا ،نيدلا حالص*
،٥9٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

ةيالو( ةيدهمب7٠٠2 ةنس ربمفون12 يف ةدولوملا ،داعس*
،7٤61٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت
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٤791 ةـنس وـيــنوــي32 يف دوـــلوملا ،رودـــق ةـــبرــــج نــــب –
جوزتم ،٤29٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب21٠2 ةنس يفناج21 يف
: رصاقلا هدلوو ،1٥٠٠٠ مقر

رياربف٠1 يف دولوملا ،ىسيع جاحلا رداقلا دبعدـمحـم*
مــقر دالــيملا ةداــهش)طاوـغألا ةـيالو( طاوــغألاــب21٠2 ةـــنس
٠66٠٠،

نارمع نب ،رودق نارمع نب : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.ىسيع جاحلا رداقلا دبعدـمحـم

1791 ةنس ربمتبس31 يف دولوملا ،دمحأ ةبرج نب –
جوزتم ،8821٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

يف ررحـملا8٤٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،٤٠٠2 ةنس رياربف21 يف
هادــــلوو )طاوــــغألا ةـــيالو( طاوــــــغألاب٤٠٠2 ةنــــس رــــياربـــف21
: نارصاقلا

٥٠٠2 ةـنس رـبوــتــكأ22 يف ةدوـــلوملا ،ىدـــهـــلا روــــن*
،٥3٤3٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

طاوغألاب8٠٠2 ةنس ليربأ81 يف دولوملا ،رداقلا دبع*
،3٠٤1٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

نارمع نب ،دمحأ نارمع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.رداقلا دبع نارمع نب ،ىدهلا رون

2991 ةنس رياربف62 يف دولوملا ،نامثع ةبرج نب –
ىعديو ،63٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب
.نامثع نارمع نب : ادعاصف نآلا نم

٠991 ةنس رياربف81 يف ةدولوملا ،ةوجن ةبرج نب –
ىعدتو ،37٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب
.ةوجن نارمع نب : ادعاصف نآلا نم

7891 ةنس وينوي71 يف ةدولوملا ،رجاه ةبرج نب –
ةجوزتم ،11٥1٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب11٠2 ةنس ربمفون2 يف
.رجاه نارمع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠921٠ مقر

8٥91 ةـنس وـيــلوــي61 يف دوــــــــــلوملا ،دـمحـم ةــبرــج نــب –
جوزتم ،9٤2٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )ةزابيت ةيالو( ةكوفب6891 ةنس ربمتبس٠1 يف
.دـمحـم نارمع نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،811٠٠ مقر

8991 ةنس ويلوي2 يف ةدولوملا ،ءاميش ةبرج نب –
ىعدتو ،3٥71٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب
.ءاميش نارمع نب : ادعاصف نآلا نم

ةيادرغب6991 ةنس تشغ6 يف دولوملا ،ناميلس لاجد –
نآلا نم ىعديو ،٠821٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ناميلس يميكح : ادعاصف

نيعب٠891 ةنس سرام92 يف ةدولوملا ،ةريخ رامحوب –
ةجوزتم ،97٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( تيرازد

جاوزلا دقع )طاوغالا ةيالو( طاوغالاب9991 ةنس ربمسيد يف
جاوزلا دقع ،31٠2 ةنس ليربأ٠1 يف ةجوزتمو23٠٠٠ مقر
ةيالو( ةيدهمب31٠2 ةنس يفناج٠2 يف ررحـملا69٠٠٠ مقر
 .ةريخ دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)ترايت

نيعب8٥91 ةنس ويام٠1 يف دولوملا ،دمحأ رامحوب–
جوزتم ،٤٠1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( تيرازد

ويلوي11 يف ررحـملا3٤٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،2891 ةنس يف
: ةرصاقلا هتنباو ،)ترايت ةيالو( ةلالشلا رصقب8991 ةنس

ةيدهمب3٠٠2 ةنس ربمفون31 يف ةدولوملا ،ةريهز *
،9821٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

دــمــحأ نــب ،دــمــحأ دــمــحأ نــب : ادـــعاصف نآلا نـــم ناـــيـــعدـــيو
.ةريهز

ةيدهمب2٠٠2 ةنس سرام٥2 يف ةدولوملا ،ةورم رامحوب –
نآلا نم ىعدتو ،٠33٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو(
.ةورم دمحأ نب : ادعاصف

داليملا ةداهش8891 ةنس يف دولوملا ،ينهم رامحوب –
ةلالشلا رصقب9991 ةنس ربمسيد6 يف ةررحـملا ،9٤٠٠٠ مقر
ةروظانلاب٥1٠2 ةنس ربوتكأ82 يف جوزتم ،)ترايت ةيالو(
: رصاقلا هدلوو٤7٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ترايت ةيالو(

ةيدهمب61٠2 ةنس ربمسيد92 يف دولوملا ،نيدلا رون*
،1732٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

دمــــحأ نب ،ينــــهم دمـــحأ نب : ادعاــــصف نآلا نم ناــيعديو
.نيدلا رون

داليملا ةداهش ،9891 ةنس يف ةدولوملا ،ةيكرت رامحوب –
ةلالشلا رصقب9991 ةنس ربمسيد6 يف ةررحـملا٠٥٠٠٠ مقر
ةيدهمب11٠2 ةنس ويلوي13 يف ةجوزتم ،)ترايت ةيالو(
نآلا نــــم ىــــــعدتو ،213٠٠ مــــقر جاوزلا دـــقع )تراـــيت ةيالو(
.ةيكرت دمحأ نب : ادعاصف

داليملا ةداهش ،٥891 ةنس يف دولوملا ،دـمحـم رامحوب –
ةلالشلا رصقب9991 ةنس ربمسيد6 يف ةررحـملا8٤٠٠٠ مقر
ةروظانلاب31٠2 ةنس ويام32 يف جوزتم ،)ترايت ةيالو(
: رصاقلا هدلوو ،72٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ترايت ةيالو(

٤1٠2 ةنس ربمسيد3 يف دولوملا ،نيدلا فيس نيدموب*
،٥312٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( ةيدهمب

دمحأ نب ،دـمحـم دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نيدلا فيس نيدموب

طاوغألاب٠891 ةنس وينوي3 يف دولوملا ،نيمل ةبرج نب –
نآلا نم ىعديو ،٥311٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.نيمل نارمع نب : ادعاصف
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ةيادرغب61٠2 ةنس يفناج13 يف ةدولوملا ،ماركإ*
،27٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،رجاه يميكح ،رباج يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ماركإ يميكح

ةيادرغب2891 ةنس ربوتكأ22 يف دولوملا ،رمع لاجد –
82 يف جوزتم ،8621٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥٠٠2 ةنس سرام
: رّصقلا هدالوأو ،612٠٠

ةيادرغب8٠٠2 ةنس ربمتبس22 يف ةدولوملا ،ةصفح*
،٥313٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٠1٠2 ةنس ربوتكأ72 يف دولوملا ،دـمحـم*
 ،٤383٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٤1٠2 ةنس وينوي٤2 يف ةدولوملا ،سدنس*
،8881٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،ةصفح يميكح ،رمع يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.سدنس يميكح ،دـمحـم يميكح

ةيادرغب6891 ةنس ويام12 يف دولوملا ،دواد لاجد –
32 يف جوزتم ،27٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب9٠٠2 ةنس وينوي
: ناترصاقلا هاتنباو،8٤٥٠٠

ةيادرغب11٠2 ةنس سرام٤1 يف ةدولوملا ،ةراس*
،8321٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب٤1٠2 ةنس ويام31 يف ةدولوملا ،ميرم*
،1281٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

،ةراس يميكح ،دواد يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميرم يميكح

ةيادرغب7891 ةنس وينوي٠2 يف دولوملا ،رينم لاجد –
8 يف جوزـــــتـــــم ،2٠٠1٠ مــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةـــيادرـــغ ةـــيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٠1٠2 ةنس وينوي
: نارصاقلا هادلوو ،96٤٠٠

ةيادرغب21٠2 ةنس ربوتكأ21 يف ةدولوملا ،ةميهف*
،٥٤٤3٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب61٠2 ةنس ليربأ71 يف دولوملا ،دـمحـم*
،28٥1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،ةميهف يميكح ،رينم يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.دـمحـم يميكح

ةيادرغب2691 ةنس يفناج٠2 يف دولوملا ،ميهاربا لاجد –
7 يف جوزـــــتـــــم ،٠9٠٠٠ مــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةـــيادرـــغ ةـــيالو(
مقرجاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥891 ةنس سرام
: رصاقلا هدلوو ،٠7٠٠٠

ةيادرغب8991 ةنس ويام7 يف ةدولوملا ،ةلال لاجد –
نآلا نم ىعدتو ،387٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ةلال يميكح : ادعاصف

ةيادرغب6991 ةنس ربمسيد22 يف ةدولوملا ،ةيسآ لاجد–
61 يف ةجوزتم ،7٥٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب61٠2 ةنس سرام
.ةيسآ يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،2٠2٠٠

ةيادرغب8991 ةنس رياربف٥ يف ةدولوملا ،ةصفح لاجد –
8 يف ةجوزتم ،732٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب61٠2 ةنس سرام
.ةصفح يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،721٠٠

ةيادرغب6991 ةنس ليربأ71 يف دولوملا ،دمحاب لاجد–
نآلا نم ىعديو ،٠17٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.دمحاب يميكح : ادعاصف

ةيادرغب٤991 ةنس وينوي62 يف ةدولوملا ،ةيب لاجد –
81 يف ةجوزتم ،3٥9٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب11٠2 ةنس ربمسيد
.ةيب يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،66٠1٠

ةيادرغب8891 ةنس ويلوي61 يف ةدولوملا ،هنان لاجد –
62 يف ةجوزتم ،8٠31٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥٠٠2 ةنس ويلوي
.هنان يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،8٤٥٠٠

ةيادرغب1891 ةنس وينوي82 يف دولوملا ،رمع لاجد –
٥1 يف جوزتم ،667٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب3٠٠2 ةنس ليربأ
: رّصقلا هدالوأو ،262٠٠

ةيادرغب٥٠٠2 ةنس ربمسيد٥ يف ةدولوملا ،ةراس*
،7981٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٠1٠2 ةنس سرام82 يف ةدولوملا ،ميرم*
،9٥11٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب21٠2 ةنس سرام13 يف دولوملا ،يداهلا دبع*
،8211٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،ةراس يميكح ،رمع يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.يداهلا دبع يميكح،ميرم يميكح

ةيادرغب3891 ةنس ربوتكأ6 يف دولوملا ،رباج لاجد –
٠2 يف جوزتم ،٠321٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥٠٠2 ةنس ربمتبس
: ناترصاقلا هاتنباو ،٥18٠٠

ةيادرغب٠1٠2 ةنس ربمفون٠1 يف ةدولوملا ،رجاه*
،632٤٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
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ةيادرغب2991 ةنس يفناج92 يف ةدولوملا ،هصفح لاجد –
61 يف ةجوزتم ،٥٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٠1٠2 ةنس وينوي
.هصفح يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،7٠٥٠٠

ةيادرغب7691 ةنس يفناج21 يف ةدولوملا ،ةياب لاجد –
لوأ يف ةجوزتم ،8٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب3891 ةنس وينوي
.ةياب يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،122٠٠

ةيادرغب2691 ةنس ويلوي82 يف دولوملا ،دمحأ لاجد –
91 يف جوزتم ،1٠6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥891 ةنس سرام
.دمحأ يميكح : دعاصف نآلا نم ىعديو ،38٠٠٠

ةيادرغب2891 ةنس ربمسيد61 يف ةدولوملا ،ةلال لاجد –
٤ يف ةجوزتم ،91٥1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب9991ةنس ربوتكأ
 .ةلال يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،766٠٠

ةيادرغب٠891 ةنس ليربأ لوأ يف دولوملا ،رباج لاجد–
92 يف جوزتم ،973٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2٠٠2 ةنس ربمسيد
: رّصقلا هدالوأو ،889٠٠

ةيادرغب٥٠٠2 ةنس ربوتكأ31 يف دولوملا ،ناوضر*
،33٥1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٠1٠2 ةنس وينوي32 يف دولوملا ،نيساي*
،٥312٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب61٠2 ةنس يفناج31 يف ةدولوملا ،نيمساي*
،262٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،ناوضر يميكح ،رباج يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيمساي يميكح ،نيساي يميكح

ةيادرغب٥791 ةنس ليربأ11 يف دولوملا ،هـللا دبع لاجد –
لوأ يف جوزتم ،16٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب9991 ةنس ربمتبس
: رّصقلا هدالوأو ،67٥٠٠

ةيادرغب2٠٠2 ةنس تشغ٠2 يف ةدولوملا ،ناميإ*
،2221٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٤٠٠2 ةنس وينوي٤ يف دولوملا ،يداهلا دبع*
،٤37٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٥1٠2 ةنس تشغ61 يف دولوملا ،دـمحـم*
،9682٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

يمــيــكــح ،هـلــلا دــبــع يمــيــكــح : ادــعاصف نآلا نــم نوــعدـــيو
.دـمحـم يميكح ،يداهلا دبع يميكح ،ناميإ

ةيادرغب9٠٠2 ةنس سرام٥2 يف دولوملا ،دـمحـم*
،28٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

يمـيـكـح ،مـيــهارــبا يمــيــكــح : ادــعاصف نآلا نــم ناــيــعدــيو
 .دـمحـم

ةرونبب2٠٠2 ةنس رياربف٠1 يف ةدولوملا ،ةميعن لاجد –
نآلا نم ىعدتو ،7٠3٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ةميعن يميكح : ادعاصف

ةيادرغب6891 ةنس رياربف٠1 يف دولوملا ،سايلا لاجد –
81 يف جوزتم ،781٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب8٠٠2 ةنس ربمفون
 : نارصاقلا هادلوو ،398٠٠

ةيادرغب٠1٠2 ةنس ويام٤1 يف دولوملا ،سيردإ*
،9861٠مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٥1٠2 ةنس تشغ٠2 يف ةدولوملا ،سدنس*
،3892٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،سيردإ يميكح ،سايلا يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 .سدنس يميكح

ةيادرغب٠991 ةنس سرام72 يف ةدولوملا ،ةميطف لاجد –
2 يف ةجوزتم ،92٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب7٠٠2 ةنس ويلوي
.ةميطف يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،81٥٠٠

ةيادرغب٥691 ةنس ربمسيد92 يف دولوملا ،ريضخ لاجد –
تشغ3 يف جوزتم ،6921٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،7٤٤٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب8891 ةنس
 : ناترصاقلا هاتنباو

ةيادرغب2٠٠2 ةنس ويلوي62 يف ةدولوملا ،موثلك*
،6211٠مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب7٠٠2 ةنس ويام2 يف ةدولوملا ،ىورا*
،7٥٥1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

يمــيــكــح ،رــيضخ يمــيــكــح : ادــعاصف نآلا نــم نوـــعدـــيو
.ىورا يميكح ،موثلك

ةيادرغب9991 ةنس يفناج لوأ يف ةدولوملا ،هلوخ لاجد –
نآلا نم ىعدتو ،1٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.هلوخ يميكح : ادعاصف

ةيادرغب٥991 ةنس ربمفون2 يف ةدولوملا ،ءامسأ لاجد –
71 يف ةجوزتم ،11٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥1٠2 ةنس تشغ
.ءامسأ يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥٠6٠٠
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يميكح ،ىفطصم يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ةناحير يميكح ،ذاعم

ةيادرغب7891 ةنس تشغ8 يف ةدولوملا ،ةجيدخ لاجد –
٠2 يف ةجوزتم ،٠821٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤٠٠2 ةنس سرام
.ةجيدخ يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،7٥1٠٠

ةيادرغب٤991 ةنس ويام7 يف ةدولوملا ،ةبيهو لاجد –
نآلا نم ىعدتو ،3٠7٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ةبيهو يميكح : ادعاصف

٠991 ةنس ليربأ٥ يف دولوملا ،قورافلا رمع لاجد –
جوزتم ،٠٥٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب31٠2 ةنس ربمفون91 يف
: ناترصاقلا هاتنباو ،899٠٠ مقر

ةيادرغب٥1٠2 ةنس ليربأ81 يف ةدولوملا ،ماسو*
،2731٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب61٠2 ةنس ربمسيد٥2 يف ةدولوملا ،ماركإ*
،3٤2٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

يميكح ،قورافلا رمع يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ماركإ يميكح ،ماسو

ةيادرغب8891 ةنس ويلوي91 يف ةدولوملا ،ةيفص لاجد –
2 يف ةجوزتم ،٥921٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤٠٠2 ةنس ربمسيد
.ةيفص يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،178٠٠

8991 ةـنس رـبـمـفوــن21 يف ةدوــلوملا ،ةــمــيــطــف لاـــجد –
ىعدتو ،6271٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب
.ةميطف يميكح : ادعاصف نآلا نم

٤991 ةنس ويام لوأ يف دولوملا ،نامحرلا دبع لاجد –
ىعديو ،٥٤6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب
.نامحرلا دبع يميكح : ادعاصف نآلا نم

ةيادرغب8791 ةنس ويام12 يف دولوملا ،بويأ لاجد –
ليربأ7 يف جوزتم ،٤26٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،372٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2٠٠2 ةنس
: رّصقلا هدالوأو

ةيادرغب6٠٠2 ةنس سرام81 يف ةدولوملا ،ةراس*
،993٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٠1٠2 ةنس ربمتبس7 يف دولوملا ،ةماسأ*
،٠913٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب11٠2 ةنس ربمسيد31 يف دولوملا ،رباج*
،711٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب9691 ةنس ويام92 يف ةدولوملا ،ةريشب لاجد –
٤1 يف ةجوزتم ،٤٠6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤891 ةنس ربوتكأ
.ةريشب يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،82٤٠٠

ةيادرغب1991 ةنس ويلوي11 يف دولوملا ،رمع لاجد –
نآلا نم ىعديو ،٤٠٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.رمع يميكح : ادعاصف

2٥91 ةــنس رــبــمسيد82 يف ةدوــــلوملا ،ةشئاــــع لاـــــجد –
ةجوزتم87٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب9691 ةنس يفناج71 يف
.ةشئاع يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠2٠٠٠ مقر

٤٥91 ةــنس رــبــمسيد92 يف ةدوــلوملا ،ةــمــيــطــف لاـــجد –
ةجوزتم ،٠17٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤791 ةنس يفناج12 يف
.ةميطف يميكح : ادعاصف نآلا نمىعدتو ،61٠٠٠ مقر

ةيادرغب٤691 ةنس يفناج61 يف ةدولوملا ،ةمام لاجد –
11 يف ةجوزتم ،٤٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٠891 ةنس وينوي
.ةمام يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،232٠٠

ةيادرغب٠691 ةنس ربمفون2 يف ةدولوملا ،ةنم لاجد –
٠2 يف ةجوزتم ،٠29٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب7791 ةنس ربمسيد
.ةنم يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،963٠٠

ةيادرغب8٥91 ةنس ربمتبس82 يف دولوملا ،دـمحـم لاجد –
ليربأ٥ يف جوزتم ،٥٠6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،٥21٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب8791 ةنس
.دـمحـم يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعديو

ةيادرغب٠٥91 ةنس ربمتبس22 يف دولوملا ،ديعس لاجد –
٤2 يف جوزتم ،6٥3٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2791 ةنس ليربأ
.ديعس يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،721٠٠

2891 ةـــنس وـــيـــنوـــي لوأ يف دوـــلوملا ،ىـــفـــطصم لاـــجد –
جوزتم ،1٥8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥٠٠2 ةنس ويام٤2 يف
: نارصاقلا هادلوو ،983٠٠ مقر

ةيادرغب9٠٠2 ةنس ويلوي لوأ يف دولوملا ،ذاعم*
،٤٥22٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب21٠2 ةنس ويام لوأ يف ةدولوملا ،ةناحير*
،٤9٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
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قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش لوأ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ريدم ماـهــم ءاـهــنإ نـمـــــضـتي ،1202 ةنـــــس سراــــــم5١
عاــفدلا ةرازوـــــب نواعــــتلاو ةيــــــجراــــخلا تاــــقالــــعلا
.ينطولا

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

ماع نابـعــــــش لوأ يـف خّرؤـــــــم يــــساــئر موـــــسرــم بــجوـــمب
ءاوللا ماــهــم ىهــــنـت ،1202 ةـنـــــس سراـــــم٥1 قـــــــفاوــــملا2441
نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلل ارــيدــم هــتـفـــصـب،ةروع حلاصلا

.ينطولا عافدلا ةرازوب
`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش لوأ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
تاقالعلا ريدم نييعت نـمـضـتي ،1202 ةنـس سراــم5١
.ينطولا عافدلا ةرازوب نواعتلاو ةيجراخلا

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

2441 ماع نابـعـش لوأ يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،شوخب ظيفحلا دبع ديمعلا نيعي ،1202 ةنس سرام٥1 قفاوملا

.ينطولا عافدلا ةرازوب نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلل ارــيدــم
`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةئيهلاب ماـهــم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةنـس سراــم5٢
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا

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

2441 ماع نابـعـش11 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
ديسلاو ةديسلا ماهــم ىهــــنـت ،1202 ةـنس سراــم٥2 قــفاوــــــملا
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،تاسارد ةريدم اهتفصب ،ةزام ناميإ–

.تاسارد سيئر هتفصب ،يواق نيدلا زع–
`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةبئان ماـهــم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةنـس سراــم5٢
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ريدم
.ةينارمعلا

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

2441 ماع نابـعـش11 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
ةجيدخ ةدّيـســلا ماــهــمىهـنـت ،1202 ةـنس سراــم٥2 قــفاوــملا

ةيمنتلاو ةيوهجلا ةجمربلل ريدم ةبئان اهــتـفـصـب ،رديوق نب
ةـــــيــــلحملا تاــــعاــــمــــجلاو ةـــيلخادلا ةرازوــــب ةـــلماــــكتملا ةـــيــــلــــحملا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةراس يميكح ،بويأ يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 .رباج يميكح ،ةماسأ يميكح

ةيادرغب٠891 ةنس ويلوي٤1 يف دولوملا ،ديعس لاجد –
ليربأ7 يف جوزتم ،٥67٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،٤72٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2٠٠2 ةنس
: نارصاقلا هادلوو

ةرونبب6٠٠2 ةنس ربوتكأ لوأ يف دولوملا ،رمع*
،28٥2٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب9٠٠2 ةنس ربمفون٥2 يف دولوملا ،رونلا دبع*
،822٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،رمع يميكح ،ديعس يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.رونلا دبع يميكح

ةيادرغب3791 ةنس وينوي82 يف دولوملا ،يحي لاجد –
92 يف جوزتم ،9٠8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب3991 ةنس وينوي
ةيالو( ةيادرغب8991 ةنس رياربف٠1 يف جوزتمو٠63٠٠
: نارصاقلا هادلوو ،92٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ

ةيالو( ةيادرغب9٠٠2 ةنس سرام91 يف دولوملا ،هط*
،11٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

31٠2 ةنس ربمسيد82 يف دولوملا ،نيمألادـمحـم*
،٠883٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

،هط يميكح ،يحي يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيمألادـمحـم يميكح

ةرونبب٠٠٠2 ةنس ربمسيد٤ يف دولوملا ،ءايركز لاجد –
نآلا نم ىعديو ،8291٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ءايركز يميكح : ادعاصف

7٥1-17 مقر موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأب المع :٢ ةّداملا
ةنس وينوي3 قفاوملا1931 ماعيناثلا عيبر٠1 يف خرؤملا

شماوه ىلع رشؤي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،1791
ةحونمملا ةديدجلا باقلألاب نيينعملل ةيندملا ةلاحلا دوقع
.ةيروهمجلا ليكوبلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا اذه ىضتقمب

ةّيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥ قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش22 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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قـــــفاوـــملا2441 ماـــع نابـــعــــش3 يفخّرؤــــــــــم يــــسائر موسرم
قوف ريفس نييعت نـــمــــضــــتي ،1202 ةنـــــس سراـــــم71
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا
.)ارسيوس ةيلاردفنك( نريبب ةّيبعّشلا

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

2441 ماــــع نابـــعـــش3 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
،يويدبل حلاـص ّديـــسلا ّنيـــــعي ،1202 ةنـــــس سراـــم71 قــــفاوــــملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس
ربمفون٠1 نم ءادتبا ،)ارسيوس ةيلاردفنك( نريبب ّةيبعّشلا

.٠2٠2 ةنس
`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
قوف ريفس نييـــعت نـمـضـــــتي ،1202 ةنـــس سراـــــم5٢
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازـجلا ةّيروهـــمجلل ضّوــفمو ةداــــعلا
يف ةيبرعلا لودلا ةعماج فرصت تحـت ةّيبعّشلا

.دعاسم ماع نيمأ بصنم
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2441 ماع نابعـش11 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجومب
،يحبار نســـح ديـــسلا ّنيـــعي ،1202 ةـنــــس سراـــــم٥2 قــــــفاوــملا

ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس
نيمأ بصنم يف ةيبرعلا لودلا ةعماج فرصت تحت ةّيبعّشلا

.٠2٠2 ةنس ويلوي72 نم ءادتبا ،دعاسم ماع
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قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةيريدملا يف نييعتلا نـمـضـتي ،1202 ةنـس سراــم5٢
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا
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2441 ماع نابـعـش11 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،1202 ةـنس سراــم٥2 قــفاوــملا

ةرازو يف جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف
: لدعلا

،تاسارد ريدم ،ينايزم لامك–
يعامتجالا جامدإلا ةداعإو ثحبلل اريدم ،يبايط ناميلس–

.نيسوبحملل
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قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يذيفنت موــسرــم
ةــــــفـــــــلــــــكـــم نييــــعت نــــمــــضــــتي ،1202 ةنـــــــس سراـــــــم5٢
.ةضايرلاو باـبشلا ةرازوـب صيــخلـتلاو تاساردــــلاب
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2441 ماع نابعـش11 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجومب
،رديوق نب ةجيدخ ةديسلا ّنيعت ،1202 ةـنس سراــم٥2 قــفاوــملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم

قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
يف ماــــــهــم ءاـــــهــنإ نـمــــضــــــتي ،1202 ةنــــس سراــــــم5٢
جاــمدإلا ةداـــعإو نوـــــجسلا ةرادإل ةماــــعلا ةيرـــيدــــملا
.لدعلا ةرازوب
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2441 ماع نابـعـش11 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
يتآلا نيديسلا ماهم ىهـنـت ،1202 ةـنس سراــم٥2 قــفاوــملا
جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،لدعلا ةرازوب

.تاسارد ريدم هتفصب ،يبايط ناميلس–

.ةيدعاقلا تآشنملا ريدم بئان هتفصب ،ينايزم لامك–
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قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
.ٍضاق ماـهــم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةنـس سراــم5٢

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

2441 ماع نابـعـش11 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
تشغ11 نم ءادتبا ،ىهــــنـت ،1202 ةـنــــس سراــــــم٥2 قــــــفاوــــملا

،ايضاق هتـــفصب ،يدـــياـــنز نيــــساي دـــيـــسلا ماــــهم ،٠2٠2 ةنـــــس
.ةافولا ببسب

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

قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ريدم ماــــهــم ءاـهـــــنإ نـمـضــــتي ،1202 ةنـس سراــــــم5٢
ةينازيملل ةماعلا ةيريدــملا يف ةيـــنازـــيـــملا دادــــعإ
.ةيلاملا ةرازوب
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2441 ماع نابـعـش11 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،يبلاط ركب وبأ ديسلا ماهم ىهـنـت ،1202 ةـنس سرام٥2 قفاوملا

ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف ةينازيملا  دادــعإل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب
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قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش١١ يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةئيهلاب نييعـــتلا نـمــــــــضــــتي ،1202 ةنـــــــس سراــــــم5٢
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا

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

2441 ماع نابـعـش11 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
يتآلا ديسلاو ةديـسلا نيـــعت ،1202 ةـنــــس سراـــــم٥2 قـــــفاوــــــملا
: هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ،امهامسا

،سيسحتلاو ليلاحتلاو قئاثولا مسقل ةسيئر ،ةزام ناميإ–

.تاسارد ريدم ،يواق نيدلا زع–
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: يـتأي اـم نورّرـــقي

موـــــــسرـــــملا نــــــم٠1 ةداــــــــملا ماـــــــــكحأل اــــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
1٤٤1 ماــــع ةدـــعــــقلا يذ٤1 يف خرؤـــــملا971-٠2 مــــقر يذيـــــفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالــعأ روـــكذـــملاو٠2٠2 ةنـــس ويلوي6قــــفاوــــملا
تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ديدحت ىلإ
.بتاكم يف ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

: )2( نيتيريدم ديربلل ةماعلا ةيريدملا مضت:٢ ةداملا

ىلـــــــع لــــــمتشتو ،ةــــــيدــــــيرــبلا تاــــــمدـــــخلا ةــــــيرـــــيدم -١
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

تاـــطاشنلاو ةـــكبشلا رـــيوــــطتل ةــيــــعرفلا ةــــيريدملا -أ
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو،ةيديربلا

،ةيديربلا ةكبشلا ريوطت بتكم –

،ةيديربلا تاطاشنلا ريوطت بتكم  –

.ةيعباوطلا بتكم –

،دـــــيربلل ةـــــــلماشلا ةــــــمدخلل ةــــــيــعرفلا ةــــــيرــــــيدملا -ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ديربلل ةلماشلا ةمدخلا جمانرب دادعإ بتكم –

.ديربلل ةلماشلا ةمدخلا جمانرب ليلحتو ةعباتم بتكم –

ىلع لمتشتو ،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا ةيريدم -٢
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

ةـــــيلاملا تاـــــمدخلا رــــــيوــــطتل ةـــــيعرفلا ةــــــيرـــيدملا - أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيديربلا

،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا ةنرصع بتكم –

.يديربلا راخدإلاو يلاملا جامدإلا بتكم –

ةـــــيلاملا تاــــمدخلا ســـييقتل ةــــــيعرفلا ةــــيريدملا - ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةيديربلا

تاــمدخلل ةــينطولاو ةــيلودلا ســيياقملا ةــعباتم بــتكم –
،ةيديربلا ةيلاملا

.ةيديربلا ةيلاملا ةطشنألا ةعباتم بتكم –

مالـــعإلا تاـــــيجولونكتل ةـــــماعلا ةــــيريدملا مـــــضت:٣ ةداملا
: )2( نيتيريدم لاصتالاو

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو

٢٤٤١ ماـــــع ناـــبعــش٣ يفخرؤـــــــم كرــــتــــشـــم يرازو رارــــــــق
ةرادإلا ميظنت ددحي ،١٢٠٢ ةنس سراــم7١ قـفاوملا
ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلا ةرازوــــل ةــــيزكرملا

 .بتاكم يف ،ةيكلساللاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوو

لوأ يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
91٠2 ةـــــنس رــــبمسيد82 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــملا٤٥-٥9 مــــقر يذيفــــنتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391-٤1 مــقر يذيفــــنتلا موــــسرملا ىضــــتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قــــفاوـــــملا٥3٤1 ماع ناــــضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤــملا871-٠2 مــــقر يذيـــــــفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

يف خرؤــــــملا971-٠2 مـــــقر يذيــــفنـــــتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملا٠2٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1
ةيكلــــــسلا تالصاوـــــملاو ديرـــــبلا ةرازول ةيزـــــكرملا ةرادإلا ميــــظـــنت
،ةيكلساللاو

ماع مرحم6 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ةرادإلا ميظنت ددحي يذلا81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1
ةــــــــيكلساللاو ةـــــــيكلسلا تالــــــصاوملاو دــــــيربلا ةرازوــــــل ةــــــيزـــــكرملا

.بتاكم يف ،ةنمقرلا و تايجولونكتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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،تادامتعالا بتكم –

.ةمدخلا نم فرصلا بتكم –

،تاــــمولعملا عـــــمتجمل ةـــــماعلا ةــــيريدملا مــــضت:٤ ةداملا
: )2( نيتيريدم

ىلع لمتشتو،تامولعملا عمتجم ريوطت ةيريدم -١
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث

تاــمدخلاو ىوــــتحملا رــــيوطتل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا -أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،طخلا ىلع

،طخلا ىلع ىوتحملا ريوطتو ةيقرت بتكم –

.طخلا ىلع تامدخلا ريوطتو ةيقرت بتكم –

ةــقلعتملا ةـــظقيلاو ســــييقتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا - ب
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو ،تامولعملا عمتجمب

،تامولعملا عمتجمب قلعتملا سييقتلا بتكم –

.تامولعملا عمتجمب ةقلعتملا ةظقيلا بتكم –

نم نوكتتو،عيراشملا رــييستل ةــيعرفلا ةـــيريدملا -ج
 : )2( نيبتكم

،عيراشملا رييست معد بتكم –

.عيراشملا ةعباتم بتكم –

لمتشتو ،اهنيمأتو مالعإلا ةمظنأ ريوطت ةيريدم -٢
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع

نوكتتو،مالعإلا ةمظنأ ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
  : )2( نيبتكم نم

،مالعإلا ةمظنأ ميمصت بتكم –

 .مالعإلا ةمظنأ رييست بتكم –

،ةيعاطقلا مالعإلا ةمظنأ نمأل ةيعرفلا ةيريدملا - ب
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يناربيسلا نمألا ريوطت بتكم –

تاــــيجولونكتب ةـــقلعتملا رـــطاخملا نـــم ةــــياقولا بــــتكم –
.تنرتنإلاو لاصتالاو مالعإلا

،فــيشرألا ةــــنمقرو قــــيثوتلل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا -ج
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو

،قيثوتلا بتكم –

.فيشرألا ةنمقر بتكم –

،فارشتسالاو تاساردلاو ءاصحإلا ةيريدم مضت :5 ةداملا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

ةـــــيدعاقلا تآـــــشنملا ةــــعباتمو رـــــيوـــطت ةـــــيرــــيدم -١
)3( ثالث ىلع لمتشتو،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
: ةيعرف تايريدم

ةــــــيدعاقلا تآــــــشنملا رـــــيوطتل ةــــــيعرفلا ةــــــيريدملا -أ
)3( ةثالــث نـــم نوـــكتتو،لاـــصتالاو مالـــعإلا تاـــيجولونكتل
: بتاكم

ةــــــيدعاقلا تآــــشنملا عــــيراشم ذـــــيفنت ةـــــعباتم بـــــتكم –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

تايجولونكتل ةيدعاقلا تآشنملا ريوطت تاسارد بتكم –
،لاصتالاو مالعإلا

.تاسسؤملا ليهأت بتكم –

ةـــــيدعاقلا تآـــــشنملا نيـــــمأتل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا - ب
)3( ةــثالث نــم نوـــكتتو ،لاــصتالاو مالـــعإلا تاـــيجولونكتل
: بتاكم

ةــيكلسلا تالـــصاوملاب صاـــخلا ةدـــجنلا ططـــخم بـــتكم –
،ةيكلساللاو

،ىربكلا راطخألا نم ةياقولا بتكم –
تاــــــكبشو ةــــيدعاقلا تآــــشنملا نيــــمأت ةـــعباتم بـــــتكم –

 .لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

تالاــــــصتالل ةــــلماشلا ةـــمدخلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -ج
 : بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو،ةينورتكلإلا

تالاـــــــصتالل ةــــــلماشلا ةــــــمدخلا جـــــمانرب دادــــــعإ بــــتكم –
،ةينورتكلإلا

ةـــــلماشلا ةــــــمدـــخلا عـــــــيراشم حــــنم تاءارــــــجإ بـــــتكم –
،ةينورتكلإلا تالاــــــصتالل

تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا عيراشم ذيفنت ةعباتم بتكم –
.ةينورتكلإلا

ةساسحلا تازيهجتلاو ةيكلساللا تالاصتالا ةيريدم -٢
نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
: نيتيعرف )2(

نوكتتو ،ةيكلساللا تالاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةيجولونكتلا ةظقيلاو تاساردلا بتكم –
،تابذبذلا فيط رييست ةعباتم بتكم –
ةطبترملا تاقافترالاو ةيئابرهك ويدارلا عقاوملا بتكم –

.اهب

ةـــــــساسحلا تازـــــــيــهجتلل ةــــــيعرـــــفلا ةـــــــــيرــــيدـــــملا - ب
)3( ةــثالث نم نوــكتتو،ةــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالـــصاوملل
: بتاكم

،صيخارتلا تابلط بتكم –
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)3( ةثالث نم نوكتتو،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: بتاكم

،تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحت بتكم –
.نيوكتلا تاسسؤم ةعباتم بتكم –
.تاءافكلا ةيقرت بتكم –

تايريدم )3( ثالث لئاسولا ةرادإ ةيريدم مضت:٩ ةداملا
: ةيعرف

نوكتتو،ةـبساحملاو ةــينازيملل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -أ
: بتاكم )3( ةثالث نم

،رييستلا ةينازيم بتكم –

،زيهجتلا بتكم –

.ةبساحملا بتكم –

نم نوكتتو ،ةـــماعلا لــــئاسولل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا - ب
: بتاكم )3( ةثالث

،نيومتلا بتكم –

،درجلا بتكم –

.تارايسلا ةريظحو ةنايصلا بتكم –

نوكتتو ،تاكلتمملاو تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا - ج
: )2( نيبتكم  نم

،ةيمومعلا تاقفصلا بتكم –

.تاكلتمملا بتكم –

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٠١ ةداملا
يذلا81٠2 ةنس ربمتبس61 قـــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــع مرــــحم6 يف

تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي
.بتاكم يف ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١١ ةداملا
  .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سراـم71 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــبعش3 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ءاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
،ةيئاصحإلا تانايبلا عمج بتكم –
.ةيئاصحإلا تانايبلا ةجلاعمو ةعباتمو ليلحت بتكم –

نوكتتو ،فارشتسالاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا - ب
: )2( نيبتكم نم

مييقتو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت داصتقا بتكم –
،عيراشملا

.ةيداصتقالا ةظقيلاو فارشتسالا بتكم –

ةـــــينوناقلا نوؤــــشلاو مــــيظنتلا ةــــيرـــيدم مــــضت:٦ ةداملا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

)3( ةــثالث نـــم نوـــكتتو،مـــيظنتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -أ
: بتاكم

،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ بتكم –
،ةينوناقلا تاساردلا بتكم –
.ةينوناقلا صوصنلا ميمعتو رشن بتكم –

نم نوكتتو،ةينوناقلا نوؤشلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: )2( نيبتكم

،تاعزانملا بتكم –
.ةينوناقلا ةدعاسملا بتكم –

ةـــيلودــــلا تاــــــقالعلاو نواـــــعتلا ةـــــيرــــيدـــــم مـــــضت:7 ةداملا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

،فارـــــطألا ددـــــعتملا نواــــــعتلل ةـــــيعرفلا ةـــــيرـــيدملا -أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيلودلا تامظنملا عم نواعتلا بتكم –

.ةيميلقإلا تامظنملا عم نواعتلا بتكم –

نم نوكتتو،يئانثلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: )2( نيبتكم

،ةكرتشملا ناجللا بتكم –

.جماربلاو تايقافتالاو تاقافتالا ةعباتم بتكم –

)2( نيتيريدم ةـــيرشبلا دراوــــملا ةــــيريدم مـــــضت:٨ ةداملا
: نيتيعرف

،ةـــــــيرشبلا دراوـــــملا رـــــييستل ةـــــيعرفلا ةـــــيرـــــيدملا -أ
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،تاراطإلا بتكم –

،نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملا رييست بتكم –

.عاطقلا تادادعت روطت بتكم –

تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

رازموب ميهاربإ

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

 لامشوب مساقلب



ـه٢٤٤١ ماع نابعش7٢٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ليربأ١١ 32

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

تالصاوملاو ديربلل ةيئالولا تايريدملا مظنت :2 ةّداملا
: حلاصم )3( ثالث يف ةيكلساللاو ةيكلسلا

: بتاكم )3( ةثالث مضتو،ديربلا ةحلصم–1

،ديربلا تاطاشن ةعباتموقيسنت بتكم –1

تامدخلاوديربلا تامدخ ريوطت ةعباتم بتكم –2
،ةيديربلا ةيلاملا

.ةيديربلا تآشنملا نيمأت ةعباتم بتكم –3

مضتو،لاــــصــتالاومالـــعإلا تايـــجولوـــنـــكت ةحلصم–2
: بتاكم )3( ةثالث

تايجولونكتل ةيدعاقلا تآشنملا ريوطت ةعباتم بتكم –1
،لاصتالاو مالعإلا

،تامولعملا عمتجم ريوطت ةعباتم بتكم –2

.عاطقلا عيراشم ذيفنت ةعباتموتايئاصحإلا بتكم –3

: )2( نيبتكم مضتو،لئاسولاوةرادإلا ةحلصم–3

،ةينوناقلا نوؤشلاونيمدختسملا بتكم –1

.ةماعلا لئاسولاوةينازيملا بتكم –2

يف خّرؤملاكرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :3 ةّداملا
9102 ةنـــــس رـــيارـــبف81 قفاوملا0441 ماع ةيـــناــثلا ىدامج21
تالــــصاوــملاودـــيرــبلل ةـــيئالولا ةيرـــيدملا ميـــظنت نمـــضتملاو
  .بتاكم يف ،ةنمقرلاوتايجولونكتلاوةيكلساللاوةيكلسلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام71 قفاوملا2441 ماع نابعش3 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

2441 ماــــع نابـــعـــش3 يفخرؤــــم كرــــتـــشـــــم يرازو رارق
ةيريدملا ميظنت نمضتي ،1202 ةنس سرام71 قفاوملا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل ةيئالولا

.بتاكم يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ريزوو

لّوأ يف خّرؤملا073-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
9102 ةنــس رـــبمــــــسيد82 قــــفاوـــملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤــــملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موسرـــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنــــس ريارـــبف12 قفاوــملا2441 ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنــــس ريارـــبف51 قفاوـــملا5141 ماع ناــضمر
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

5 يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا871-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنــس وـــيلوـــي6 قــــفاوـــملا1441 ماــــع ةدــــعـــقلا يذ41
ةيــــكلـــسلا تالــــصاوملاو دــــيرـــبلا رـــيزو تاـــيـــحالــــص دّدــــحـــي
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا181-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي6 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ41
ةيـــكلـــسلا تالـــصاوـــملاو دـــيرـــبلل ةـــيئالولا ةــــيرــيدـــملا ءاـــشـــنإ

 ،اهميظنت ددحيو،ةيكلساللاو

21 يف خّرؤــملاكرـــتشـــملا يرازولا رارــــقلا ىـــضتـــقـــمبو –
نمضتملاو9102 ةنس رياربـف81 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج
ةيكلـــسلا تالـــــصاوــملاوديرـــبلل ةـــيئالولا ةيرــــيدملا ميـــــظنت
،بتاكم يف ،ةنمقرلاوتايجولونكتلاوةيكلساللاو

: يتأي ام نورّرقي

موـــسرـــملا نـــم3 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبــــطت: ىلوألا ةّداملا
1441 ماـــع ةدعـــقلا يذ41 يف خّرؤــــملا181-02 مــــقر يذـــيــــفنـــتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ويلوي6 قفاوملا
ةيكلسلا تالصاوملاوديربلل ةيئالولا ةيريدملا ميظنت ىلإ

.بتاكم يف ،ةيكلساللاو

تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

رازموب ميهاربإ

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب


