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ةـّيميظنت ميسارم

ةينطولا ةيجيتارتسالاو ةيمومعلا تاسايسلا حارتقا–
،اهذيفنت ىلع فارشإلاو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا لاجم يف

نادـــــــيم يف ةـــــيموــــمعلا ةـــــطلسلا تاـــــيحالص ةـــــسراــمم–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هصاصتخا

امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا–
،هصاصتخا لاجم يف

مـيـلاـعـتـب فـيرـعـتـلا ىلإ فدـهـت تاـيـلآ ذــيــفــنــتو حارــتــقا–
 ،اهرشنو هميقو هئدابمو مالسإلا

دــــيشرتو عـــمتجملا يف رـــيخلا ةدارإ ةــــيقرت يف ماــــهسإلا–
،كلذ

ءاـــيحإ يف ةـــمهاسملا هـــنأش نـــم رـــيبدت لــــكب ةرداــــبملا–
.ةيمالسإلا ةراضحلا راهدزاو ينيدلا يفاقثلا ثارتلا ةيقرتو

لاجم يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ىلوتي:٤ ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع دجاسملا ةرادإو ينيدلا هيجوتلا

ازــكرــم هــلــعــجو عــمــتــجملا يف دـــجسملا ةـــلاسر زـــيزـــعـــت–
 ،يراضحلاو يفاقثلا و ينيدلاو يحورلا عاعشإلل

مدخي امب يدجسملا طاشنلاو ينيدلا باطخلا ةيقرت–
،يرئازجلا عمتجملل ةينطولاو ةينيدلا ةدحولا

،هتنرصعو ىوتفلا طاشن ميظنت –

تاـــــسسؤمب دــــــــجسملا تاـــــقالع دــــــيطوت ىلــــع رـــــــهسلا –
نــماضتــلاو مــحارـــتـــلا لاـــجـــم يف هرود لـــيـــعـــفـــتو ،عـــمـــتـــجملا
،نييعامتجالا

دــــجاسمل يرشبــــلا رــــيــــطأتــــلا ىوــــتسم نيسحت ناــــمض –
،ةيروهمجلا

اهتقباطم مارتحا ىلع دجاسملا دييشت ةيلمع يف رهسلا –
،ةدمتعملا ةيطمنلل

عـــم قـــيسنتلاب ،دــــــجاسملل ةــــينطوــلا ةــــطيرــــخلا طـــبض –
،ةينعملا تاعاطقلا

عم لاصتالاب ،مالسإلا قانتعاو تابثإ يتيلمع ميظنت –
.ةينعملا ةيرازولا رئاودلا

يف فاــــقوألاو ةـــينيدلا نوؤــــشلا رــــيزو ىلوـــــتي:5 ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ينآرقلا ميلعتلا لاجم

تاذ جهانملاو جماربلا دادعإو ينآرقلا ميلعتلا ميظنت –
،ةلصلا

٣٤٤١ ماع رفص٤١ يفخّرؤم0٦٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
تايحالص ددحي ،١٢0٢ ةنس ربمتبس١٢قفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــنس وـــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

٣2 يف خرؤملا٩٩-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٩8٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩٠٤١ ماع ةدعقلا يذ

،ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو حرتقي:ىلوألا ةّداملا
،اــهلمع جــمانربو ةـموكحلل ةــماعلا ةــسايسلا راــطإ يف ،دــعيو
ةـــيـــنـــيدـــلا نوؤشلا لاـــجـــم يف ةـــيـــنـــطوـــلا ةساــــيسلا رصاــــنــــع
اـقـبـط اـهـتـبـقارـمو اـهـتـعـباـتـمو اـهذـيـفـنـت ىلوـتــيو ،فاــقوألاو
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل

سيــئر وأ لوألا رــيزوـــلا ىلع هـــتاـــطاشن جئاـــتـــن ضرـــعـــيو
ءارزولا سلجمو ةموكحلا سلجمو ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا

.ةررقملا لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسح

،فاـــــــقوألاو ةـــــينيدــــلا نوؤـــــــشلا رـــــيزو سراـــــمي :٢ ةّداملا
تاـــئيـــهـــلاو تاسسؤملاو ةــــيرازوــــلا رــــئاودــــلا عــــم لاصتالاــــب
يف هــتاــيــحالص ،اــهــنــم لــك تاصاصتــخا دودــح يفو ةــيـــنـــعملا

 .فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا لاجم

ريطأت فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ىلوتي:٣ ةّداملا
فاــقوألاو ةــيــنــيدـــلا نوؤشلا رـــيـــيستـــب ةـــلصلا تاذ ةـــطشنألا

.ةينطولا ةينيدلا ةيعجرملا قفو اهتيقرتو

: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو



٣٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩١
5م١٢0٢ ةنس ربمتبس٦٢

نآرــقلا ةــمدخ ىلــع اياوزلاو ةــينآرقلا سرادـــملا عـــيجشت –
،ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

،ةيلودلاو ةينطولا ةينآرقلا تارهاظتلا ميظنت –

ىوــتسم نيسحتو ةــيــنآرــقــلا سرادملا ءاــنــبــب ةــياــنـــعـــلا –
 .اهيرطؤم

يف فاـــــــقوألاو ةــــينيدلا نوؤـــــشلا رــــــيزو ىلوــــتي:٦ ةّداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع ،فاقوألا لاجم

،اهرييستو اهترادإ تايلآ ثيدحتو ةيفقولا كالمألا رصح –

ىلــــــع لـــــــمعلاو ،اــــــهترادإو فاـــــــقوألا رـــــييست ةــــنرـــصع –
،اهب ةصاخ مالعإ ةموظنم عضوب اصوصخو ،اهتنمقر

اهيلع ةظفاحملاو اهتيامحو اهتنايصو فاقوألا ريمثت –
،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف مهسي امب

.ةيفقولا ةكرحلا عيجشت –

يف ،فاـــــقوألاو ةــــينيدلا نوؤـــــشلا رــــــيزو ىلوـــتي :٧ ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ةينيدلا رئاعشلا لاجم

ءافتحالاو ،ةيعرشلا تيقاوملل ةيمسرلا ةمانزرلا دادعإ –
،ةينيدلا تابسانملاو دايعألاب

اـهـعـمـج ةـيـقرـتو اـهـمـيـظـنـتو ةاـكزـلا ةرـيـعشب ماـمـتـهالا –
،ةــيــمالسإلا ةــعــيرشلا يف ةددحملا هــجوألل اـــقـــفو اـــهـــفراصمو
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبطو

رهسلاو ،ةرمعلاو جحلا يطاشن ريطأتو ميظنت ةيقرت –
،ةسدقملا عاقبلاب كسانملا ءادأل فورظلا نسحأ ريفوت  ىلع

كلذ ةعباتمو ةرمعلاو جحلا يطاشن ميظنتب صيخرتلا –
.ةلصلا تاذ ةيرازولا رئاودلا عم لاصتالاب

يف ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو صتخي :٨ ةّداملا
،صوصخلا ىلع  لاصتالاو مالــعإلاو ةيمالسإلا ةـــفاقثلا لاــجم
: يتأي امب

يف ةيمالسإلا ةفاقثلاو هئدابمو مالسإلا ميق خيسرت –
،تاطوطخملاو ينيدلا يفاقثلا ثارتلا ةيامحو عمتجملا

لــــك ىلـــع هــــعيزوتو هــــعبطو فــــيرشلا فـــحصملا رــــشن –
،مئاعدلا

،ةيملعلاو ةينيدلا ةيفاقثلا تارهاظتلا ميظنت ةيقرت –
ةيساردلا مايألاو ةيلودلاو ةينطولا تايقتلملا اهنم اميسالو
،ضراعملاو تاقباسملاو تارودلاو

ةمهاسملاو ،يتاسسؤملا لاصتالا ةيجيتارتسا دادعإ –
،ينيدلا مالعإلا ةموظنم طبض يف

نأشلاب ةلصلا تاذ ةيمالعإلا عيضاوملا ةعباتمو دصر –
،ينيدلا

لاــــــجمب ةــــلصلا تاذ بـــتكلاو تالـــجملا عـــبط عــــيجشت –
،هصاصتخا

،يمالسإلا ثارتلا ءايحإل ةيفاقثلا تاقباسملا ميظنت –

هداريتساو هعبطو فيرشلا فحصملا رشنب صيخرتلا –
لـك ىلع ،ةـيـنـيدـلا تاـفــلؤملاو بتــكــلا دارــيــتسا اذــكو ،هــعــيزوــتو
.قيقدتلاو ةءارقلا دعب ،مئاعدلا

يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو صتخي :٩ ةّداملا
،صوصخلا ىلع ريطأتلاو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا لاجم
: يتأي امب

 ،ةيعاطقلا نيوكتلا ةموظنم ريوطت –

ةـــمزالــــلا ةــــلــــهؤملا ةــــيرشبــــلا دراوملا ىوــــتسم نيسحت –
،عاطقلا فادهأ قيقحتل

.ةيعاطقلا نيوكتلا  تاسسؤم  لمع تايلآ ثيدحت –

لاجم يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ىلوتي :0١ ةّداملا
 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع ميظنتلا

ةـيـمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا صوصنــلا عــيراشم دادــعإ –
،عاطقلاب ةصاخلا

ةـــيعيرشتلا صوــــــصنلا عـــــيراشم ةـــــسارد يف ةــــمهاسملا –
ءادبإو ،ىرخألا تاعاطقلا لبق نم اهب ردابملا ةيميظنتلاو
،اهيف يأرلا

ةقبطملا ةيساسألا ةينوناقلا دعاوقلا عضو يف ةكراشملا –
،عاطقلا يفظوم ىلع

يف ،فاقوألاو ةـــينيدلا نوؤـــــشلا رـــــيزو ىلوــــتي:١١ ةّداملا
ةـيـنـعملا تاـعاـطـقـلا عـم قـيسنــتــلاــب ،يلودــلا نواــعــتــلا لاــجــم
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ةصتخملا تاطلسلاو

تاـــــــيقافتالاو تاـــــقافتالا عـــيراشم دادـــــعإ ىلــــع رــــهسلا –
،اهذيفنتو هصاصتخا لاجمب ةلصلا تاذ ةيلودلا

ينطولا ليثمتلا زــيزعت ىلإ يـــمري رـــيبدت لــــك ذـــيفنت –
،هصاصتخا لاجم نمض جراخلاب

وأ ةيميلقإلا تائيهلاو تاسسؤملا لامعأ يف ةكراشملا –
،هصاصتخا لاجم يف جردنت يتلا ةيلودلا

ةلصلا تاذ هيلإ ةدنسملا ىرخألا ماهملا عيمجب مايقلا –
.فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقالعلاب

ىلع فاـــقوألاو ةـــينيدلا نوؤـــشلا رــــيزو لـــــمعي:٢١ ةّداملا
: يتأي ام



ـه٣٤٤١ ماع رفص٣٧٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربمتبس٦٢ 6

فاــــــقوألاو ةــــــينيدـــــلا نوؤــــــشلا رــــــيزو عــــــجشي:٧١ ةّداملا
ةسايس ذيفنت راطإ يف يندملا عمتجملا عم ةكارشلا ةيكرح
.هعاطق

،فاــــــقوألاو ةـــــينيدـــــلا نوؤـــــشلا رـــــيزو حرـــــتقي :٨١ ةّداملا
ىلع ،هيلإ ةدنسملا فادهألا قيقحتو ماهملا ذيفنت نامضل
: يتأي ام ،صوصخلا

،هــــتياصو تــــحت ةــــعوضوملا ةــــيزكرملا ةرادإلا مــــيظنت –
،نسحلا اهريس ىلع رهسلاو

ةــــــــيرشبلا لئاــــسولاب ةــــــقلعتملا تاــــــجايتحالا رــــــــيدقت –
.اهتيبلتل ةبسانملا ريبادتلا لك ذاختاو ،ةيداملاو ةيلاملاو

فاـــــــقوألاو ةـــــــينــيدـــــــلا نوؤـــــشلا رـــــيزو رداـــــبي:٩١ ةّداملا
ىلع رخآ زاهج يأ وأ ةيلآ وأ يرواشت ءاضف لك ءاشنإب
حيتي نأ هنأش نم  ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا عاطق ىوتسم
.هيلإ ةدنسملا ماهملاب نسحأ الفكت

فاـــــــقوألاو ةـــــينيدـــلا نوؤــــــــشلا رــــــيزو رداــــــبي:0٢ ةّداملا
،هصاصتخا لاجم يف ةيوهج تاودنو ةينطو ةودن ميظنتب
.هيجوتلاو قيسنتلاو رواشتلل

عضوب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ردابي:١٢ ةّداملا
هصاصتـــخا لاـــجمل ةـــعـــباـــتـــلا ةـــطشنألا مـــيـــيـــقـــتـــل ةـــموـــظـــنـــم
.اهتبقارمو

فاــــــقوألاو ةــــينيدلا نوؤــــشلا رــــــيزو سراـــمي :٢٢ ةّداملا
ةيجراخلا حلاصملاو ةيزكرملا لكايهلاو ةزهجألا ىلع هتطلس
ىلع رــهسيو ،هــتــياصوــل ةــعــباــتـــلا ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملاو

.نسحلا اهريس

ةماقإ فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو حرتقي :٣٢ ةّداملا
هترئاد نيب كرتشملا قيسنتلاو ةكارشلاو نواعتلل راطإ يأ
لـــفـــكـــتـــلا نسح نـــمضي امب ،ىرـــخألا تاـــعاـــطـــقـــلاو ةـــيرازوــــلا

.هيلإ ةدنسملا ماهملاب

٩٩-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٤٢ ةّداملا
ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩٠٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف خرؤملا

.ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا٩8٩١

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:5٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس١2قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٤١ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

عاـطـق ةــنرصعو اــهــثــيدحتو تاــموــلــعــم ةــمــظــنأ ةــماــقإ –
 ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

،يرادإلا لمعلا يف ةديجلا تاسرامملا ءاسرإ –

ةــــــيفارشتسالا تاـــــساردلا زاـــــجنإو ثوــــحبلاب ماـــــيقلا –
.كلذ قيقحتل

فاــــــــقوألاو ةـــــينيدلا نوؤـــــشلا رـــــيزو فـــــــلكي :٣١ ةّداملا
ةــيــنــطوــلا ةــيــلاــجــلــل ينــيدــلا رــيــطأتــلا ةــيــقرــت ىلع لــمــعــلاــب
ليصألا مالسإلل جيورتلا يف ةمهاسملاو ،جراخلا يف ةميقملا
عــم قــيسنــتــلاــب ،لادـــتـــعالاو ةـــيـــطسوـــلا مـــيـــق هـــعـــبـــطـــت يذـــلا
.ةينعملا تاعاطقلا

،فاــــــقوألاو ةــــينيدـــــلا نوؤــــــشلا رـــــيزو ىلوــــتي:٤١ ةّداملا
،ةـيــنــعملا تاــئيــهــلاو تاــعاــطــقــلا عــم قــيسنــتــلاو رواشتــلاــب
راطإ يف نيملسملا ريغل ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم ميظنت
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ريغلا مارتحاو حماستلا

.امهب

،فاــــقوألاو ةـــــينيدلا نوؤــــشلا رـــــيزو كراـــــشي:5١ ةّداملا
يملعلا ثحبلا تاطاشن يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب
ةـيـمـلـعـلا تاـعادـبإلا لـك عـيــجشتو يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو
.هصاصتخا ناديمب ةطبترملا

يف فاــــقوألاو ةـــينيدلا نوؤـــشلا رـــيزو مــــهاسي :٦١ ةّداملا
تاــسسؤملاو تاـــعاطقلا عـــم قـــيسنتلابو ،هــــتايحالص دودـــح
: يتأي اميف ،صوصخلا ىلع ةينعملا تائيهلاو

مهتيصخش ءانب ىلع مهتدعاسمو ةدعاصلا لايجألا دادعإ –
 ،ليصألا مالسإلا ميقو ئدابم لظ يف

يف ةلوفطلا ةياعر ىلع رهسلاو بابشلا ةطشنأ ةيقرت –
،نيتيمالسإلا ةفاقثلاو ةيبرتلا راطإ

يف ةأرملا رود ةيقرتو ةرسألا ةيامحو نيبلا تاذ حالصإ –
،عمتجملا

تاـــئفـــلاو نينسملا ةـــياـــعر ىلإ ةـــفداـــهـــلا تاـــيــــلآلا عضو –
،ةقاعإلا يوذ صاخشألاو بعص عضو يف ةيعامتجالا

،ةينماضتلاو ةيئاقولاو ةيحصلا تالمحلا طيشنت –

،ةديدجلا عيراشملاو ةئشانلا تاسسؤملا معد –

لـــــيـــــهأتـــــلا ةداــــــعإ تاسسؤمو نوــــــجسلا ءالزــــــن داشرإ –
،مهتقفارمو

،اياوزلا رودو ةليصألا ةينيدلا تاسرامملا ةناكم زيزعت –
يفاــقــثــلا لداــبــتــلاو ةــيــنــيدــلا ةــيساــموــلــبدــلا سسأ مــعدـــي امب

،ينيدلا

.ةينيدلا ةحايسلا ةيقرت –
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٣٤٤١ ماع رفص٤١ يفخّرؤم١٦٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
مـــــيظنت نمضتي ،١٢0٢ ةــنس ربمتبس١٢قـــــفاوــملا
ةــــــينيدلا نوؤـــــــشلا ةرازوـــــــــل ةــــــيزــــــــــكرـــــملا ةرادإلا

.فاــــــقوألاو
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،فاقوألاوةينيدلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

١٤١و٥-2١١ ناــتداملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةـــــــنس وــــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةـــــــنس وــــــيلوي٧ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا88١-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ
 ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

خرؤملا٦٤١-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٠٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا١2٤١ ماع لوألا عيبر٥2 يف

نوؤشلا ةرازو يف ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــيـــــظـــــنـــــت نـــــمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،فاقوألاو ةينيدلا

خرؤملا١٧٣-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠٠٠2 ةنسربمفون8١ قفاوملا١2٤١ ماع نابعش22 يف

نوؤــــــشلا ةرازو يفةــــــــماعلاةــــــــيشتفملا ثادـــــــحإ نــــــــمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتوفاقوألاو ةينيدلا

يف خرؤملا٠٦٣-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا١2٠2 ةـــنس رـــبمتبس١2 قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع رــــفص٤١
،فاقوألاوةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لمتشت: ىلوألا ةّداملا
ام ىلع ،ريزولا ةطلس تحت ةعوضوملا ،فاقوألاو ةينيدلا

: يتأي

.تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا–١

هطاشن نمضي ،ةرازولل يلخادلا نمألا بتكم هب قحليو
.ماعلا ميظنتلا بتكمو تاسارد )2( اسيئر

نيــــــفلكم )٥( ةــــــسمخ هدـــــــعاــــــــسيو،ناوــــــيدلا ســــــــيئر–٢
: يتأي امب نوفلكي صيخلتلاو تاساردلاب

ةــــــيموكحلا تاــــــطاشنلا يف رــــــيزولا ةــــــكراشم رـــــيضحت –
،كلذ ميظنتو ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا لامعألاو

يف كلذ ليلحتو عاطقلا قيرط ةطيرخل روصت دادعإ–
ةلصلا تاذ تافلملا ةعباتمو ،ةموكحلا لمع ططخم راطإ

،تاطاشنلا ةليصح دادعإو

ةـــيلودلا تاـــقالعلا نادــــيم يف رـــــيزولا لاــــمعأ رــــيضحت–
،اهميظنتو نواعتلاو

اهميظنتو مالعإلا ةزهجأ عم ريزولا تاطاشن ريضحت–
،يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع اهرشن ةعباتمو

نطاوملا عم اميس ال ،ةماعلا تاقالعلا فلم ةعباتم–
.تايعمجلاو تاسسؤملاو نييعامتجالا ءاكرشلاو

اهريسواهـمـيـظـنـت ددـحـي يتـلا،ةماـعـلا ةـيشتـفملا–٣
.يذيفنت موسرمب

 : ةيتآلا لكايهلا–٤

 ،ةيمالسإلا ةفاقثلاو ينيدلا هيجوتلل ةماعلا ةيريدملا –

.ميظنتلاو نيوكتلاو ةرادإلل ةماعلا ةيريدملا–

ةـــــفاقثلاو يـــــنيدلا هـــــيجوتلل ةـــــماعلا ةــــــيريدملا:٢ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيمالسإلا

ةـــــيعجرملل اـــقبط ،ةـــــينطولا ةــــسايسلا رـــــصانع دادـــــعإ –
دجاسملا ةرادإو ينيدلا هيجوتلا لاجم يف ،ةينطولا ةينيدلا

ةـــــفاقثلاو ةـــينيدلا رــــئاعشلاو فاــــقوألاو يـــــنآرقلا مــــيلعتلاو
،مالعإلاو ةيمالسإلا

ةينآرقلا سرادملاو دجاسملا حتفل ماعلا راطإلا ميمصت –
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

سرادملاو دــجاسملا رـــيوـــطـــتـــل قـــيرـــط ةـــطـــيرـــخ دادـــعإ–
 ،اهترادإو ةيفاقثلا ةينيدلا تاءاضفلاو ةينآرقلا

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا لمعلا جمارب ذيفنت ةعباتم –
،اهلمع لاجمب ةقلعتملا

دجاسملا ريوطت اهنأش نم يتلا ريبادتلا عيمج حارتقا–
ةــــيــــفاــــقــــثــــلا ةــــيــــنــــيدـــــلا تاسسؤملاو ةـــــيـــــنآرـــــقـــــلا ساردملاو
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،اهتيقرتو

،كلذ ةيقرتو اياوزلاو ةينآرقلا سرادملا رود عيجشت –

قيسنتلاب ينيدلا يمالعإلا طاشنلا ةيقرت يف ةمهاسملا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم

عم لاصتالاب ةيدجسملا ةطيرخلا دادعإ يف ةكراشملا–
،ةينعملا تاعاطقلاو تاسسؤملا

عاـــــعشإلل ازــــــكرم عــــــمتجملا يف دــــــجسملا ةــــــلاسر لــــــعج–
 ،يراضحلاو يفاقثلاوينيدلاو يحورلا

،راوطألا لكلو تائفلا فلتخمل ينآرقلا ميلعتلا ريوطت–
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،اهرييست نامضو دجاسملا ةرادإ دعاوق دادعإ–

ءانب لاجم يف ةيلبقتسملا عمتجملا تاجايتحا ةسارد –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب دجاسملا

نــمض لــخدــي يمــيــظــنـــت وأ يعـــيرشت صن لـــك حارـــتـــقا –
عم قيسنتلاب ،كلذ ءارثإ يف ةمهاسملاو ةيريدملا صاصتخا
.ةينعملا لكايهلا

:نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،داشرإلاو ينــيدــلا هــيــجوــتــلــل ةــيــعرــفـــلا ةـــيرـــيدملا•
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

،ةيربنملا بطخلاو يدجسملا طاشنلا ةعباتم–

،ىوتفلاب قلعتملا طاشنلا ةعباتم–

ةسسؤمل ةــعــباــتــلا ةــيــمــلـــعـــلا سلاـــجملا طاشن رـــيـــطأت–
 ،دجسملا

ينـيدـلا هـيــجوــتــلا لاــجــم يف ةــيــعــجرملا قــئاــثوــلا دادــعإ–
،داشرإلاو

،ىوتفلا ةيقرت يف مهاست يتلا ثوحبلا زاجنإ–

مالعإلا لئاسو ربع ةينيدلا صصحلاو ثيداحألا ةجمرب–
،ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم قيسنتلاب

داـــــــــشرإلاو يـــــنيدلا هـــــيجوتلا تاـــــطاشن يف ةــــــكراشملا–
تاعاطقلا عم قيسنتلاب ةيمومعلا تاسسؤملا يف ةمظنملا

،ةينعملا تائيهلاو

ةـيـلاـجـلـل ينـيدـلا رــيــطأتــلــل ةــيــجــهــنملا قــئاــثوــلا دادــعإ–
،مئاعدلا لك ىلعو ،تاغللا فلتخمب جراخلا يفةيرئازجلا

،دجاسملا يف يوسنلا ينيدلا داشرإلا ريطأت–

,مالسإلا قانتعاو تابثإ يتداهش رادصإ–

ىلـــــع فــــــلكتو ،دــــــجاسملا ةرادإلةـــــــيعرفلا ةــــــيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا

 ،اهميظنتو دجاسملل ةينطولا ةكبشلا طبض–

،كلذ ةنمقرو دجاسملل ةينطولا ةيقاطبلا طبض–

دـــــــــجاسملل ةـــــينطوــــلا ةــــــيطمنلا ذـــــيفنت ىلـــــع رــــــــهسلا–
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

يجذوــمــنـــلا طورشلا رـــتـــفد دوـــنـــب مارـــتـــحا ىلع رـــهسلا–
، دجاسملا ءانبب قلعتملا

،كلذ ميظنتو دجاسملا حتفتاءارجإو طورش ديدحت–

لـكاــيــهــلا عــم قــيسنــتــلاــب دــجاسملا حــتــف تارارــق دادــعإ–
،ةينعملا

مدخي امب يدجسملا طاشنلاو ينيدلا باطخلا ةيقرت –
،هماجسناو يرئازجلا عمتجملل ةينطولاو ةينيدلا ةدحولا

ىلع نيمـلسملا رـيـغـل ةـيـنـيدـلا رـئاـعشلا فـلــم ةــعــباــتــم–
،يميظنتلا ىوتسملا

،فداه ينيد مالعإل ةينطو ةيجيتارتسا ذيفنتو دادعإ–

قـــــــئاثولا رــــــييستو مـــــيظنتل ماـــــعلا راــــطإلا مـــــــيمصت–
،فيشرألاو

نــمض لــخدــي يمــيــظــنــت وأ يعــيرشت صن لــك حارـــتـــقا–
،كلذ ءارـــــثإ يف ماــــــهسإلاو ،ةــــــماــــــعــــــلا ةــــــيرــــــيدملا صاصتــــــخا

.ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

 : تايريدم )٤( عبرأ مضتو

فلكتو،دجاسملا ةرادإو ينيدلا هيجوتلا ةيريدم –١
:يتأي امب صوصخلا ىلع

ينيدلا هيجوتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت ةعباتم–
،يدجسملا طاشنلاو

،عــمــتــجملا ةــقــلــخأ لاــجــم يف دــجسملا ةــلاسر زـــيزـــعـــت–
يفاـــقـــثـــلاو ينـــيدـــلاو يحورـــلا عاـــعشإلل ازـــكرـــم هراـــبــــتــــعاــــب
 ،يراضحلاو

 ،يدجسملا طاشنلاو ينيدلا باطخلا ةيقرت –

،كلذ ةيقرتو ةيربنملا بطخلاو ىوتفلا طاشن ميظنت–

تاسسؤمب دـــــجسملا تاـــــقالـــــع دـــــيـــــطوــــــت ىلع رــــــهسلا–
،عمتجملا

مـــــحارتلاو نــــــماضتلا لاـــــجم يف دـــــجسملا رود زــــــيزعت–
،نييعامتجالا

ةــــــــيوعوتلا تالــــــمحلا يف ةـــــــكراــــشملا وأ /و مــــــيظنت–
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ةيسيسحتلاو

عم لاصتالاب ،مالسإلا قانتعاوتابثإ يتيلمع ميظنت –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلا

ريغل ةينيدلا رئاعشلل ةينطولا ةنجللا ةنامأ نامض–
،نيملسملا

،ةيروهمجلا دجاسم ريطأت ةعباتم–

ميظنتو دجاسملا ءانب يف ةدمتعملا ةيطمنلا مارتحا –
،اهحتف

عــم لاصتالاــب ،دــجاسمــلــل ةــيــنـــطوـــلا ةـــطـــيرخلا طـــبض –
،ةلهؤملا لكايهلا عم قيسنتلاو ةينعملا تاعاطقلا

،اهنييحتو دجاسملل ةينطولا ةيقاطبلا دادعإ –
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صيصخـتـب ةــقــلــعــتملا تاــيوــلوألا دــيدحت يف ةــكراشملا–
عم قيسنتلاب اهزيهجتو دجاسملا ءانبل ةهجوملا تاناعإلا
،ةينعملا لكايهلا

،دجاسملا عيراشم مالتسا ةعباتم نامض–

 ،دجاسملا ريطأت ةيلمع ةعباتم–

نواعتلاب ةيرثألا ةيخيراتلادجاسملا ىلع ةظفاحـملا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم

ةــــــــيونسلاو ةــــــيرهشلاو ةــــــيعوبسألا لئاــــــــصحلا دادــــــــعإ –
تاعاطقلا عم لاصتالاب ،دجاسملاب تاعربتلا عمج تايلمعل
،ةينعملا

ةــــــــيعيبطلا صاــــــخشألاو تاـــــــيعمجلا طاــــــــشن ةــــــعباتم –
.اهزيهجتو دجاسملا ءانب لاجم يف نيلخدتملا ةيونعملاو

،ةينآرقلا تاقباسملاو ينآرقلا ميلعتلا ةيريدم –٢
:يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

لاجم يف ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ يف ةكراشملا –
،اهذيفنت ةعباتمو ينآرقلا ميلعتلا

مـــــــيلعتلا جـــــمارب دادـــــعإل ةـــــيجهنملا تاـــــهجوتلا حارـــــتقا –
،ينآرقلا

،ينآرقلا ميلعتلاب ةصاخلا جهانملاو جماربلا دادعإ –

،كلذ ريوطتو ةينآرقلا اياوزلا طاشن ةعباتم –

،ةينآرقلا سرادملل ةينطولا ةكبشلل روصت دادعإ –

،ةينآرقلا ساردملا ءانب ةيطمن مارتحا ىلع رهسلا –

،ةينآرقلا سرادملل يرشبلا ريطأتلا ىوتسم نيسحت –

هـــــــــــعبطو فـــــيرـــــشلا فـــــــــحصملا رـــــشنب صـــــــــيخرــــــتلا –
،هــــعيزوتوهدارـــيتساو

ريوطت دصق ةيفارشتسا ةيمييقت ةسارد لكب ةردابملا –
لكايهلا عم قيسنتلاب هتاسسؤم ةيقرتو ينآرقلا ميلعتلا
،ةينعملا

نــمض لــخدــي يمــيــظــنـــت وأ يعـــيرشت صن لـــك حارـــتـــقا –
عم قيسنتلاب كلذ ءارثإ يف ماهسإلاو ،ةيريدملا صاصتخا
.ةينعملا لكايهلا

: نيتيعرف )2(نيتريدم مضتو

،هلكايه ةيقرتو ينآرقلا ميلعتلل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

مــــــيلعتلا لاــــــجم يف ةــــينطولا ةــــيجيتارتسالا ذــــيفنت–
،ينآرقلا

هــــــــــجمارب دــــــيدحتو يـــــنآرقلا مـــــيلعتلا راوــــــــطأ مــــــيظنت –
،تاداهشلا ميلست تايفيكو هجهانمو

 ،اهميظنتو ةينآرقلا سرادملل ةينطولا ةكبشلا طبض –

،ميركلا نآرقلا ظفح ةداهش حنم ةيلمع ةعباتم نامض–

بتارلا بزحلاو ميركلا نآرقلا ظيفحت تاقلح ميظنت–
،كلذ طيشنتو

ىوتسم ىلع ينآرقلا ميلعتلا جمارب ذيفنت ىلع رهسلا–
،كلذل ةصصخملا تاءاضفلا

مــيــلــعــتــلا لاــجــم يف طشنـــت يتـــلا اـــياوزـــلا رود ةـــيـــقرـــت–
،ينآرقلا

ميلعتلا لاجم يف نيطشانلا نيرطؤملا ىوتسم ريوطت–
،ينآرقلا

دادعإ يف ،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةكراشملا–
اهزيهجتو ةينآرقلا سرادملا ءانبب ةقلعتملا طورشلا رتافد
،اهماكحأل لاثتمالا مارتحا ىلع رهسلاو

،ةينآرقلا سرادملاحتف تارارق دادعإ–

 ،ةينآرقلا سرادملل ةينطولا ةيقاطبلا دادعإ–

لاـــجـــم يف ةـــلـــيصألا سيردــــتــــلا قرــــط ىلع ةــــظــــفاحـملا–
 ،ينآرقلا ميلعتلا

ميرــــــــكلا نآرــــــقلا ظــــفح ىلـــــع لاــــبقإلل ةـــــبلطلا زــــــيفحت–
،لاجملا اذه يف نيقوفتملا عيجشتو ،هديوجتو هريسفتو

ةلصلا تاذ تاجايتحالاو ريياعملا ديدحت يف ةكراشملا –
،ينآرقلا ميلعتلاب

،دجاسملا يف يوسنلا ينآرقلا ميلعتلا ريطأت–

ةــــــيلمعب ةـــــقلعتملا تاءارــــــجإلا طيــــسبتلتاـــيلآلا عـــــضو –
فـــــــحصملا عــــــيزوتو دارـــــيتساوعــــبطورـــــشنب صـــــيخرتلا
.مئاعدلا لك ىلع ،فيرشلا

ىلع فلكتو ،ةينآرقلا تاقباسملل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا

ةينآرقلا تاقباسملاو تارهاظتلا ميظنت دعاوق ديدحت –
،ةيلودلاو ةينطولا

ميرـكـلا نآرـقـلا ظـفحل ةـيـلودــلا رــئازجلا ةزــئاــج مــيــظــنــت –
،هريسفتو هديوجتو

ميركلا نآرقلا ظفحل ةينطولا ةقباسملا ىلع فارشإلا –
عوـبسألا راـطإ يف ةـمــظــنملا ،هرــيسفــتو هدــيوجتو هــلــيــترــتو
يوـــبـــنـــلا دـــلوملا ىرـــكذ ءاـــيـــحإو ،ميرـــكـــلا نآرـــقـــلـــل ينــــطوــــلا
،فيرشلا

نم ةمظنملا ةينآرقلا تاقباسملا عيمج ىلع فارشإلا –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيجراخلا حلاصملا لبق
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نــمض لــخدــي يمــيــظــنـــت وأ يعـــيرشت صن لـــك حارـــتـــقا –
عم قيسنتلاب كلذ ءارثإ يف ماهسإلاو ،ةيريدملا صاصتخا
.ةنيعملا لكايهلا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

ىلع فـلـكـتو ،ةاـكزـلاو فاـقوألل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا•
: يتأي امب صوصخلا

رييستو ةمألا يف ريخلا ةدارإ ةيقرتل ططخم ميمصت–
،ةماعلا فاقوألا

اهقيثوتو ةيفقولا كالمألا نع ثحبلا لامعأ ةعباتم–
،اهيلع ةظفاحـملاو

تــــــحت تاــــسسؤملا ةــــقفارمب ةـــــقلعتملا تاــــيلآلا طــــبض–
،ةيمنتلاو رامثتسالل ةلباقلا فاقوألل ةرّيسملا ةياصولا

،ةيفقولا ةيرامثتسالا عيراشملا ةعباتم–

هـيـجوـتـب ةـقـلـعــتملا ثوــحــبــلا زاــجــنإو تاساردــلا دادــعإ–
،ةيفقولا تارامثتسالا

ةــــــقلعتملا ةـــــينعملا تاـــــعاطقلا نــــــم تاـــــيطعملا عــــــمج–
 ،ةيراقعلا قوسلاب

ةعباتم لاجم يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةقفارم–
،تاعزانملا

،يدقنلا فقولا ءايحإ عيجشت–

 ،ةاكزلا باصن ديدحت–

يف طارــــخنالا ىلــــع نيـــنطاوملا زـــــيفحتل روــــصت دادـــــعإ–
،ةاكزلا ةموظنم

تايفيكو نيقحتسملا ىلع ةاكزلا عيزوت سيياقم عضو –
 ،اعرش ةددحـملا هجوألا مارتحا عم ،كلذ

نامضو ،ةاكزلا يقحتسمب ةصاخلا ةينطولا ةيقاطبلا دادعإ–
تحت تاسسؤملاو ةـيـنـعملا لـكاـيـهـلا عـم قـيسنـتــلاــب اــهــنــيــيحت

،ةياصولا

يــــتلا تارـــهاظتلاو تاــــيقتلملا مــــيظنت ىلــــع فارــــشإلا –
،امهتيقرتوةاكزلاو فاقوألا يتريعش مدخت

.ةاكزلاو فاقوألا ةيمنتب ةقلعتملا تاساردلا دادعإ–

تابسانملاو ةيعرشلا تيقاوملل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةينيدلا

،ةلهألا ةبقارم ناجل طاشن ةعباتم–

،اهرخاوأو ةيرمقلا روهشلا لئاوأ ديدحت–

،راطفإلاو مايصلاو ةالصلا تيقاوم ديدحت–

عم قيسنتلاب مئاعدلا لك ىلع اهرشنو ةيكاسمإلا دادعإ–
،ةينعملا لكايهلا

ىلع ةقداصملاو ينآرقلا ميلعتلا ةيقرت يف ةكراشملا –
،ينآرقلا ليترتلاو ظفحلا يف ةيلصألا قرطلا

يف ماــــــكحلاو ةـــــبلطلا نــــم رـــــئازـــــجلا يلــــثمم حـــــيشرت –
هديوجتو هليترتو ميركلا نآرقلا ظفحل ةيلودلا تاقباسملا

،هريسفتو

ءاضعأو نيقباستملا ةبلطلل ةينيوكت تارود ميظنت –
.ينآرقلا ميكحتلا ناجل

ىلع فلكتو ،ةينيدلا رئاعشلاو فاقوألا ةيريدم–٣
:يتأي امب صوصخلا

ةـماـعــلا فاــقوألا رــيــيست جماــنرــب دادــعإ يف ةــمــهاسملا –
،اهترادإو

يتلا ةياصولا تحت تاسسؤملل ةعباتملا تايلآ عضو –
جحلا يطاشن مــيــظــنــتو ةاــكزــلاو فاــقوألا رــيــيستــب ىـــنـــعـــت
،ةرمعلاو

اـــــــهقيثوتو ةــــيفقولا قــــئاثولا دادـــــعإ ةــــيلمع مـــــيظنت –
،ةلهؤملا تاطلسلا عم قيسنتلاب اهرهشو

ةصاخلا ةـــيـــفـــقوـــلا كالـــمألا ةـــيـــكرـــح ةـــعــــباــــتــــمو دصر –
،ةصتخملا تاطلسلاعم قيسنتلاب

ةيفقولا كالمألا رامثتساب ةقلعتملا تاساردلا دادعإ –
،اهنيمثتو

ةكرحلا عيجشتو سيسحتلا ةسايس رصانع ميمصت–
،ةاكزلا ةريعشو ةيفقولا

ءافتحالاو ةيعرشلا تيقاوملل ةيمسرلا ةمانزرلا دادعإ –
،ةينيدلا تابسانملاو دايعألاب

 ،ةلهألا دصرل يونس جمانرب دادعإ –

يف لخدت يتلا طورشلا رتافد دادعإ ةيلمع يف ةقفارملا –
،اهطاشن لاجم

مـــــيظنت يف ةـــــلخدتملا تاــــعاطقلا عــــم دوـــــهجلا قــــيسنت–
،ةرمعلاو جحلا يطاشن

صيخرتلا صخي اميف ةيريضحتلا لامعألاب مايقلا –
ةزــهــجألا عــم قــيسنــتــلاــب ةرــمــعــلاو جحلا يطاشن مــيـــظـــنـــتو
،ةينعملا لكايهلاو

جحلا يطاشن ميظنتب ةقلعتملا طورشلا رتافد طبض –
،ةينعملا لكايهلاوتاسسؤملا عم قيسنتلاب ةرمعلاو

ةياصولا تحت تاسسؤملا طاشن ةعباتم ىلع رهسلا –
،كلذ مييقتوةينيدلا رئاعشلاوفاقوألا لاجم يف

ميظنتو ةمألا يف ريخلا ةدارإ ديشرت يف ةمهاسملا –
،كلذ
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ةــــــفاقثلاب ةـــــلصلا تاذ ثوــــــحبلاوتاــــساردلا عــــيجشت –
 ،ةيمالسإلا

يف ةمهاسملاو ،يتاسسؤم لاصتاومالعإ ماظنعضو–
،ينيدلا مالعإلل ةموظنم ءاسرإ

ةلصلا تاذ ةيمالعإلا اياضقلا لك ةعباتمو ليلحتودصر –
ربخ لك دينفتو ةظقيلا تايلآ ززعي امب ،ينيدلا نأشلاب
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب نأشلا اذه يف بذاك

،مئاعدلا فلتخم ىلع فيرشلا فحصملاعبطو رشن–
،اهعيزوت نامضو

مــــــئاعدلا فـــــــلتخم ىلـــــع ةـــــينيدلا بـــــتكلاعـــــبطو رـــــشن –
،اهعيزوتو اهداريتسا ةبقارمو

ىلع رــهسلاو ،ينــيدــلا باــتــكــلا دارــيــتساــب صيـــخرـــتـــلا–
ةـيـنـيدـلا ةـيـعـجرـمـلــل اــهــتــقــباــطــم ىدــمو هــنــيــماضم ةــبــقارــم
،ةينطولا

ةرادإلل عباتلا فيشرألاو قئاثولا رييست ىلع رهسلا –
،هيلع ةظفاحـملاو ةيزكرملا

ديصرلا رييست نامضو فيشرألا ةجلاعم جمارب دادعإ –
،كلذ ةنمقروةرازولل يقئاثولا

دــــــــيحوتو قــــــئاثولل يــــــنورتكلإلا لاــــــمعتسالا رـــــيوطت –
،ةيقئاثولا تاينقتلاب ةقلعتملا تايجمربلاو تاقيبطتلا

نمض لخدي يميظنت وأ يعيرشت صن لك حارـــــتقا –
عم قيسنتلاب ،كلذ ءارثإ يف ماهسإلاو ،ةيريدملا صاصتخا
.ةنيعملا لكايهلا

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

ثارـــتلا ءاـــيحإو تاــــعوبطملل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،يمالسإلا

،هعبطو فيرشلا فحصملا رشن تايلمع ةعباتم –

 ،مئاعدلا فلتخم ىلعتاعوبطملا دادعإ ىلع فارشإلا –

،ينيدلا باتكلا داريتسا ةبقارم –

ىنعت يتلا ةياصولا تحت تاسسؤملا طاشن ةعباتم –
 ،عبطلاورشنلاب

رئازجلا ةقباسم اميس ال ،ةيفاقثلا تاقباسملا ميظنت –
،يمالسإلا ثارتلا ءايحإل

ةـــــينيدلا تاـــــطوطخملا قــــــيقحتو ظـــــفح يف ةـــــمهاسملا –
تاعاطقلا عم قيسنتلاب اهتنمقرو اهتسرهفو اهميمرتو
،ةينعملا

ةـــــــفاقثلا رـــــشن يف ةـــــينيدلا تاـــــبتــكملا رود ةـــــيقرــــــــت –
،ثحبلا زكارم عم طباورلا قيثوتو ةيمالسإلا

قيسنتلاب اهعيزوتو اهعبط ةعباتمو تايمويلا دادعإ–
،ةينعملا لكايهلا عم

،ةـــــــينيدلا تاـــــبساـــنملاو داـــــيعألاب لاــــــــفتحالا رـــــــــيـضحت–
،فـــــيرشلا يوـــــبنلا دــــــلوملا ىرــــكذو كــــشلا ةــــليل اــــميس ال
عــم قـــيسنتلاب مرــــحمو ،ردــــقلا ةــــليلو ،جارـــــعملاو ءارــــسإلاو
.ةينعملا لكايهلا

ىلع فـلــكــتو ،ةرــمــعــلاو جحــلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرـــيدملا•
: يتأي امب صوصخلا

تاءارجإلا صوصخب ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلا –
،ةرمعلاو جحلا يطاشن ميظنتب ةقلعتملا

،ةرمعلاو جحلا يتريعش ميظنت ريوطت تايلآ ميمصت –
،ةرازولا قيرط ةطيرخ راطإ يف اهذيفنت ةعباتمو

تالاـكوـلا لـيـهأت رـيـياــعــم دــيدحت ةــيــلــمــع يف ةــقــفارملا –
،ةرمعلاو جحلا يتريعش ميظنتل ةحشرملا ةيحايسلا

ميظنتب ةلصلا تاذ طورشلا رتافد دادعإ يف ةكراشملا –
 ،ةسدقملا عاقبلاب ةرمعلاو جحلا

ةـحشرملا ةـيـحاـيسلا تالاـكوـلا ءاـقـتـنا ةـيـلـمـع ةـعـباـتـم –
،ةرمعلاو جحلا ميظنتل

يف مظنت يتلا ضراعملاو تارهاظتلا ىلع فارشإلا –
،ةرمعلاو جحلا راطإ

ةرــــمــــعـــــلاو جحلا كساـــــنـــــم لـــــيـــــلد دادـــــعإ ىلع فارشإلا –
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

ةرـمــعــلاو جحلا مساوــم رــيسل يرودــلا مــيــيــقــتــلا ءارــجإ –
.ةينعملا تاسسؤملاو لكايهلا عم قيسنتلاب

،قـــــئاثولاو مالـــــعإلاو ةــــيمالسإلا ةـــــفاقثلا ةــــيريدم –٤
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةــــفاقثلاو هـــئدابمو مالـــسإلا مـــيق خـــيسرت ىلـــع لــــمعلا–
ثارتلا ىلع ةظفاحـملا ىلع رهسلاو ،عمتجملا يف ةيمالسإلا
،تاطوطخملاو ينيدلا يفاقثلا

اــــــهريوـــــطتو اــــــهطيشنتو ةـــــيمالسإلا ةــــفاقثلا ةــــيقرت–
،اهميمعتو

ةينيدلا ةحايسلل ينطولا ططخملا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

ىنعت يتلا ةياصولا تحت تاسسؤملا طاشن ةعباتم–
،كلذ مييقتو رشنلاو عبطلاو ينيدلايفاقثلا طاشنلاب

ءاـــــيحإو ةــــيقرت ىلإ فدـــــهت يــــتلا تاـــــقباسملا مـــــيظنت–
،يمالسإلا ثارتلا

تاــــيقتلملاو ةــــينطولاو ةــــيلودلا تارـــــمتؤملا مـــــيظنت –
،ضراعملاو ةيملعلا ةيفاقثلا
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ةرازوـلا لـكاـيـهـب ةصاخلا تاـناــيــبــلاو تاــموــلــعملا رشن–
،ةلهؤملا ةزهجألا عم قيسنتلاب

ينورــــتـــــكـــــلإلا عـــــقوملا نييحتو دـــــيوزـــــت يف ةـــــكراشملا –
يعاـــــمـــــتـــــجالا لصاوـــــتـــــلا تاصنـــــم ىلع ةرازوـــــلا تاــــــباسحو
.ةمزاللا تانايبلاب

ىلع فلكتو ،فيشرألاو قئاثولل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا

 ،عاطقلاب صاخ يقئاثو ديصر نيوكت –

،عاطقلا طاشنب ةطبترملا قئاثولاو تايطعملا عمج –

قئاثولا ةجلاعمو هرييستو فيشرألا ىلع ةظفاحـملا –
،ينطولا فيشرألاب ةفلكملا تائيهلا عم لاصتالاب

اـــــهعيزوتو عاــــطقلل ةــــيمسرلا ةرـــــشنلا دادـــــعإو مـــــيمصت –
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب اهرشنو

تاــموـــلـــعملاو صوصنـــلا تاـــعـــمـــجـــم دادـــعإو مـــيـــمصت –
 ،اهرشنو عاطقلاب ةصاخلا

لاــمــعــتساو عاــطـــقـــلا فـــيشرأ ةـــنـــمـــقر يف ةـــمـــهاسملا –
،كلذب ةلصلا تاذ ةثيدحلا تايجولونكتلا

تحت تاسسؤملاو ةيجراخلا حلاصملل ةدعاسملا ميدقت –
.فيشرألاو قئاثولا رييست لاجم يف ةياصولا

،ميظنتلاو نيوكتلاو ةرادإلل ةماعلا ةيريدملا :٣ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

دراوملل يرادإلا رييستلاب قلعتملا ماعلا راطإلا دادعإ–
،هنيمثتو عاطقلاب ةصاخلا ةيرشبلا

قاــحــتــلالــل تاــقــباسملاو تاــناــحــتــمالا ةــطــيرـــخ دادـــعإ–
 ،عاطقلاب

نـــــــــيوكت جـــــماربو تاـــــططخمل ماـــــــعلا راــــــطإلا مـــــيمصت –
،مـهـفراــعــم دــيدجتو مــهاوــتسم نيسحتو عاــطــقــلا يمدــخــتسم
،كلذ ذيفنت ىلع صرحلاو

ةقلعتملا كلت اميس ال ،ةيلاملا تايجاحلا ديدحتو روصت –
،زيهجتلاو رييستلاو لئاسولاب

تاسسؤملاو ةيجراخلا حلاصملل يداملا معدلا ميدقت –
 ،ةياصولا تحت

ةـــــــنمقرلا لاـــــجم يف عاـــــطقلا ةــــــيجيتارـــــتسا مــــــيمصت –
،ةنرصعلاو

ةيفارشتسا ةيؤر دادعإل تارشؤملاو تايطعملا ليلحت–
،عاطقلا ريوطتل

ةــيئاصحإلا تاــمولعملا عـــمج لـــفكيماـــع روـــصت دادـــعإ –
،اهتجلاعمو

ىــــــنعت يــــتلا ضراـــــعملا يف ةــــــكراـــشملا وأ /ومـــــيظنت –
.ةينيدلا بتكلاوتاطوطخملاب

،تايـقـتـلملاو يفاـقـثـلا طاشنـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا•
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

 ،يمالسإلا ركفلا يف ةيملعلا تايقتلملا ميظنت–

 ،هعورفو يمالسإلا يفاقثلا زكرملا طاشن ةعباتم–

تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت دعاوق طبضو ةعباتم –
ىلع صرحلاو ةيمالسإلا ةفاقثلاب ةقلعتملا ةيساردلا مايألاو
،اهميظنت ديعاوم ماجسنا

،ةينيدلا ةحايسلا ةيقرتب صاخ جمانرب ذيفنت–

مـلاـعــمــلــل ةــيــحاــيسلا تاراسملا مــيــمصت يف ةــكراشملا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ةينيدلا

ةـــــــلصلا تاذ ةـــــيديلقتلا ةــــــعانصلاو فرـــــحلا عـــــيجشت–
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ينيدلا ثارتلاب

تايقتلملا عيضاوم ديدحتل تاساردلاو ثوحبلا دادعإ–
،عاطقلل ةماعلا ةيؤرلا قفو ةيفاقثلا تارهاظتلاو

ةيلودلاو ةينطولا ضراعملا يف ةكراشملا وأ /و ميظنت –
.اهصاصتخا لاجمب ةلصلا تاذ

صوصخلا ىلــع فــــلكتو ،مالــــعإلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا•
: يتأي امب

رـــــــبع ةـــــينيدلا صــــصحلاو ثـــــيداحألا جــــمانرب ذــــيفنت –
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب مالعإلا لئاسو

لجأ نم ةيرصعلا مالعإلا لئاسو مادختسا ىلع لمعلا –
،ةيمالسإلا ميقلاو ئدابملا رشن

،ةرازوــــــلاب ةـــــصاخ لاــــصتاو مالـــــعإ ةـــــموظنم ميـــــمصت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

تـــــحت تاــــسسؤملل ةــــيمالعإلا ططــــخلا ىلــــع فارــــشإلا –
،ةياصولا

 ، ةرازولا ةطشنأوجماربب مالعإلا –

عـــم لاصتالاـــب مالـــعإلا لـــئاسو عـــيـــمـــج عـــم قـــيسنـــتــــلا –
،ةينعملا لكايهلا

تاذ ةيفحصلا تاءاقللاو تاودنلا ميظنت يف ةكراشملا–
،ةرازولا ةطشنأب ةلصلا

تاذ مالعإلا لئاسو يف ةروشنملا تامولعملا ليلحت –
،ينيدلا نأشلاب ةلصلا

ةلصلا تاذ ةيمالعإلا لئاسملا عيمج ةعباتمو دصر –
،ينيدلا نأشلاب
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نيوكتلا تاسسؤم ىلع ةيجوغاديبلا ةياصولا ةسرامم–
،عاطقلل ةعباتلا

نــمض لــخدــي يمــيــظــنـــت وأ يعـــيرشت صن لـــك حارـــتـــقا–
عم قيسنتلاب كلذ ءارثإ يف ماهسإلاو ،ةيريدملا صاصتخا
.ةنيعملا لكايهلا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،تاقباسملاو ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةــــــيرشبلا دراوــــــملا رــــــييست تاـــــططخم ذـــــيفنتو دادـــــعإ –
،اهتعباتمو عاطقلاب ةصاخلا

،عاطقلل ةيرشبلا دراوملا رييست ةسايس ذيفنت –

ةـــــــصاخلا ةـــــينهملا تاــــــناحتمالاو تاــــــقباسملا مـــــيظنت –
،عاطقلاب

،ينهملا مهراسم ةعباتمو نيمدختسملا فيظوت –

 ،اهنييحتو عاطقلا يمدختسمل ةيزكرملا ةيقاطبلا دادعإ –

ةينطو ةيقاطبنمض تاءافكلا ءاقتنا ريياعم ديدحت –
،اهنييحتو

ىلع ةـــيـــعاـــمـــتـــجالا تاـــمدخلا رـــيـــيست جمارـــب هـــيـــجوـــت –
،اهتبقارمو ةيزكرماللا حلاصملاو ةرازولا ىوتسم

نم نيرّيسملا نيفظوملا دعاقت تاشاعم تافلمب لفكتلا –
دـعاـقـت تاشاـعــم تاــفــلــم ةــعــباــتــمو ،ةــيزــكرملا ةرادإلا فرــط
،ةيجراخلا حلاصملا يفظوم

يمـــلسلا مـــلـــظـــتـــلا راـــطإ يف ىواـــكشلا ةجلاــــعــــم ناــــمض –
،ةينعملا حلاصملا عم قيسنتلاب اهتعباتمو

اـــيزـــكرـــم نـــيرـــّيسملا نيفـــظوملا نـــم تاــــجاحلا دــــيدحت –
ةـيـنـعملا تاـهجلا عـم قـيسنـتــلاــب ةــمزالــلا تاءارــجإلا ذاــخــتاو
تاـيـجاـح دـيدـجـتـل ةـيرـيدـقـتـلا تاساردـلا دادـعإو ،اـهـتـيـطـغــتــل
،ةيرشبلا دراوملا لاجم يف ةيعونلاو ةيمكلاعاطقلا

،اهميظنتونيمدختسملل ةيلخادلا ةيقرتلا ةجمرب –

ىلع نيوكتلا جوتنم نيفظوملا عيزوت ةيلمع قيسنت –
.تايالولاب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا تايريدم

ىلع فلكتو ،صصختملا نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا

،اهذيفنت ىلع رهسلاو صصختملا نيوكتلاجمارب دادعإ –

لاــــــجم يف عاـــــطقلا تاــــجايتحا دـــــيدحت يف ةـــــكراشملا –
،فيظوتلا لجأ نم صصختملا نيوكتلا

تاسسؤم ىلإ لوخدلا تاقباسم ميظنت ىلع فارشإلا –
،صصختملا نيوكتلا

،ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيــعــيرشتــلا صوصنــلا عــيراشم دادــعإ –
،عاطقلل ةينوناقلا ةموظنملا نيسحت ىلع لمعلاو

ةـــــــيجراخلا حــــــلاصملل ةــــــينوناقلا ةراــــــشتسالا مــــــــيدقت –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

نوؤشلا لاجم يف نواعتلا ةسايس دادعإ يف ةكراشملا –
ةقلعتملا لمعلا جماربل روصت ميدقتو ،فاقوألاو ةينيدلا

تاــــيــــقاــــفـــــتالاو تاـــــقاـــــفـــــتالا راـــــطإ يف يلودـــــلا نواـــــعـــــتـــــلاـــــب
عـم رواشتـلاـب ةـيذـيـفـنـتـلا لـمـعــلا جمارــبو تالوــكوــتورــبــلاو
.ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا

: يهو ،تايريدم )٣( ثالث مضتو

ىلع فلكتو ،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم –١
: يتأي امب صوصخلا

يمدختسم نيوكت جماربو تاططخملا ذيفنتو دادعإ –
دـــيدحتو ،مـــهـــفراـــعـــم دــــيدجتو مــــهاوــــتسم نيسحتو عاــــطــــقــــلا
،عاطقلاب نيوكتلل ةجوتملا تاداهشلا حنم تاءارجإ

دادــعإ يف ،ةــيــنــعملا لــكاــيــهــلا عـــم لاصتالاـــب ةـــكراشملا–
عاطقلاب ةصاخلا ةيرشبلا دراوملا عيزوتو فيظوت ةسايس
،اهنيمثتو اهريوطتو

يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قيبطت ىلع رهسلا–
،عاطقلا يمدختسمل ةينهملا تاراسملا اهيلإ عضخت

رـــــــييست يف ةـــــــياـــصوـــــلا تـــــــحت تاـــــــسسؤـــملا ةـــــــقفارم–
،كلذ ةعباتمو اهيمدختسمب ةصاخلا ةينهملا تاراسملا

فـيـظوـتو تاـقــباسملا مــيــظــنــت ةــيــلــمــع ىلع فارشإلا–
،ةلصلا تاذ تاءارجإلا ةعباتمو نيمدختسملا

ةدوــــــــصرملا ةـــــينازيملا طـــــبضو دادــــــعإ يف ةـــــكراشملا–
،تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل

لـغش لـجأ نـم يرـيضحــتــلا نــيوــكــتــلــل جماــنرــب دادـــــعإ–
،بصنملا

ةـــيلكيهلا ةــــيلاملا بــــصانملا لــــــغش رــــيياعم دـــــيدحت–
،ءادألا مييقتو ةيفيظولاو

يمدختسمل ةيلاملا بصانملا عيزوت تايفيك ديدحت–
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب عاطقلا

نيوكتل رطسملا جمانربلل ةيساسألا رواحـملا دادعإ –
،عاطقلا يمدختسم

دــــيدجتو نيــــفظوملا ىوـــتسم نيـــسحتل جــــمارب عـــضو–
،مهفراعم

،عاطقلا يمدختسم رييستل يمقر ماظن عضو–

،عاطقلا يمدختسم ضئارع ةجلاعم–
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هـقـفـلاـب ةـطـبـترملا ةـيــنوــناــقــلا تاساردــلا ىلع فارشإلا –
،ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأو ينوناقلا

بــــــناجلاب ةـــــلصلا تاذ ىواـــــكشلاو تاــــملظتلا ةــــعباتم –
،ينوناقلا

عافدلا نامض عم عاطقلاب ةصاخلا تاعزانملا ةعباتم –
تاـــئيـــهـــلا ماـــمأ عاـــطـــقـــلـــل ةـــيداملاو ةـــيوـــنـــعملا حـــلاصملا نــــع
،ةيئاضقلا

،عاطقلاب ةقلعتملا ةيميظنتلا صوصنلا تاعمجم دادعإ –

نوؤشلا لاـــجـــم يف يلودـــلا نواـــعـــتـــلا صرــــف فارشتسا –
،فاقوألاو ةينيدلا

جــــــماربلاو نواـــــــعتلا تالوـــــــكوــــــتربو تاـــــــيقافتا دادــــــــعإ –
ةــــــعباتمو يــــــجراخلاو يلـــــخادلا نواـــــعتلا راـــــطإ يف ةيذيفنتلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب اـــــــــهذيفنت

عاـــــطـقـلا مدــــخــت يــــتــلا تاــــيــقاــفــتالا ذــيـــــــفــنــتو رــــــيضحت –
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

قيسنتلاب ةيمسرلا ةرشنلا دادعإل ةمزاللا قئاثولا ريفوت –
.ةينعملا لكايهلا عم

 : ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،ةينوناقلا تاساردلاو نينقتلل ةيعرفلا ةيريدملا•
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةــــــيميظنتلاو ةــــــيعيرشتلا صوــــصنلا عــــيراشم دادـــــعإ –
،عاطقلاب ةصاخلا

صوــــــصنلا عــــيراشم لـــــيلحتو ةــــسارد يف ةــــكراشملا –
يأرلا ءادبإل عاطقلا ىلع ةضورعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

،اهيف

نم ةحرتقملا صوصنلا عيراشمل ةينوناقلا ةقباطملا –
، عاطقلا لكايهو ةزهجأ لبق

ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا صوصنــلا عــمــجــب ةرداــبملا –
،اهتنمقرو اهتسرهفو

ةقلعتملا صيخلتلا لاغشأو تاساردلا عيمجب ةردابملا –
حارـتـقاو ،ةــيــمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا صوصنــلا قــيــبــطــتــب
.اهنيسحت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا

صوصخلا ىلع فلكتو ،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا•
 : يتأي امب

 ،ةيزكرملا ةرادإلاب ةطبترملا تاعزانملاب لفكتلا –

اهريست يتلا تاعزانملا عيمج ةعباتم تايلآ عضو –
اهليلحتو ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملا

،اهمييقتو

ةلصلا تاذ ةيجوغاديبلا تاودألا دادعإ يف ةكراشملا –
تاساردـــلاو ثوــــحــــبــــلا ءارــــجإو ،صصخــــتملا نــــيوــــكــــتــــلاــــب
،اهريوطتل

اهتطشنأ قيسنتو نيوكتلا تاسسؤم ةعباتم نامض –
،اهتبقارمو اهمييقتو

اهتعباتمو بناجألا نيحونمملا ةبلطلا تافلم ةسارد –
عم لاصتالاو ةصتخملا لكايهلا عم قيسنتلاب اهب لفكتلاو
 ،ةينعملا تاعاطقلا

تـــــــحت تاـــــسسؤملل يــــــجوــــغاديبلا رـــــــييستلا ةــــــعباتم–
،اهلكايه ةيفيظو نامضو ةياصولا

تاسسؤمل يلخادلا ماـــظنلا ماكحأ قــــيبطت ىلــــع رــــهسلا –
.صصختملا نيوكتلا

دــيدجتو ىوــتسملا نيسحــتــل ةــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا•
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،تامولعملا

ذيفنتو تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا دادعإ –
ىوـتسملا نيسحــتــب ةــقــلــعــتملا جهاــنملاو جمارــبــلا عــيراشم
،تامولعملا ديدجتو

يـــــــعونلاو يــــــّمكلا مــــــييقتلل ةـــــيوـــــنس ةـــــليصح دادـــــــعإ –
دــــــيدجتو ىوــــــتسملا نيسحــــــتــــــب ةـــــــلصلا تاذ تاـــــــطاشنـــــــلـــــــل
 ،عاطقلا ىوتسم ىلع تامولعملا

ءانثأ نيوكتلا راطإ يف ةجمربملا تايلمعلا ةعباتم –
،ةمدخلا

،هتايلآ ريوطتو دعب نع نيوكتلا ةيقرت –

نينّوكملا نيوكتب ةصاخ ةيبيردت تارودب ةردابملا –
تاسسؤملا عـــــم قـــــيسنـــــتـــــلاـــــب عاـــــطـــــقـــــلا يمدـــــخـــــتسم نـــــم
،ةصصختملا

تاـــــسسؤملل يلـــــخادلا ماــــظنلا قـــــيبطت ىلـــــع رـــــهسلا –
،ىوتسملا نيسحتب ىنعت يتلا ةيعاطقلا

 .يريضحتلا نيوكتلا جمانرب ذيفنت –

،نواعتلاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم–٢
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةـــــــــيــعــيرشتــلا صوــــــصنــلا عــــــيراشم ةـــــقــباــطــمو دادـــــعإ –
،عاطقلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو

صوــــــصنـــلا نيـــــب قـــباـــطـــتــــلاو ماــــــجسنالا ىلــــع رــــهــــسلا –
سسألاو ئداـبملا قـفو ،عاـطـقـلـل ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةــيــعــيرشتــلا
،يرئازجلا عيرشتلل ةينوناقلا

ةــــــــيـــــعـــــيرــــشتـــــلا صوــــــصنــــــلا عــــــيراشم يف ةــــــكراشملا –
اــهــيــف يأرــلا ءادــبإل عاــطــقــلا ىلع ةضورــعملا ةــيــمــيــظـــنـــتـــلاو
،اهئارثإو
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ةقلعتملا كلت اميس ال ،ةيلاملا تايجاحلا ديدحتو روصت –
،زيهجتلاو رييستلاو لئاسولاب

ةــيــجراخلا حــلاصمــلــل ةــيــلاملا ةدــناسملاو مــعدــلا ميدــقـــت –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

طــــــبضب ةـــــيــنــعملا لــــــكاـــــيــهــلا عـــــم قـــــيسنــتــلاــب ماـــــيـــقـــلا –
رـــيدقت ةـــصاخ ،ةــيلاملاو ةـــيداملا لـــئاسولا نـــم تاــــجايتحالا
،زيهجتلاو رييستلا تادامتعا لاجم يف ةيلاملا تاجايتحالا

كسمو امهذيفنتو زيهجتلاو رييستلا يتينازيم دادعإ –
،عاطقلاب ةصاخلا ةبساحـملا

ةيبلت دصق ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا رييست نامض –
ةظفاحـملاو اهتنايص نامضو ،ةيزكرملا ةرادإلا تاجايتحا

،اهيلع

،اــــــهتعباتمو اــــهذيفنتو ةــــيمومعلا تاــــقفصلا رــــيضحت –
،دوقعلا ماربإ يف اهب لومعملا تاءارجإلا مارتحا ىلع رهسلاو

مييقتوتاــــيالولاب دـــــجسملا ةــــسسؤم طاـــــشن ةــــعباتم–
،يلاملا بناجلا نم اهئادأ

تحت تاسسؤمــلـــل يداملاو يلاملا رـــيـــيستـــلا ةـــبـــقارـــم –
يف مهسي ريبدت لك حارتقاو ،ةيجراخلا حلاصملاو ةياصولا

 ،يتاسسؤملا رييستلا ىوتسم عفر

ةيمومعلا تارامثتسالا جمارب ذيفنت ةعباتم نامض –
،عاطقلل

ةنرصعلاو ةنمقرلا لاجم يف عاطقلا ةيجيتارتسا دادعإ–
،كلذ ذيفنتو

تايجولونكت لاجم يف عاطقلا ريوطت ةقفارمو معد –
،تانايبلاو تامولعملا ةمظنأ نيمأتو لاصتالاو مالعإلا

ةــــــيئاصحإلا تاـــــيطعملا لـــــيلحتو عــــمجل ماـــــــظن عــــــضو –
،عاطقلاب ةقلعتملا

ةـــيقرتب ةــــقلعتملا ةـــيفارشتسالا تاــــساردلاب ةرداــــبملا –
اذه يف رييستلا ةعباتم تارشؤم دادعإو عاطقلا ةنرصعو
،لاجملا

نــمض لــخدــي يمــيــظــنـــت وأ يعـــيرشت صن لـــك حارـــتـــقا –
عم قيسنتلاب كلذ ءارثإ يف ماهسإلاو ،ةيريدملا صاصتخا
.ةنيعملا لكايهلا

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

ىلـــــع فــــلكتو ،ةــــماعلا لــــئاسولل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا

ةيداملا لئاسولا نم ةيزكرملا ةرادإلا تاجاح ديدحت –
،اهب نيومتلاو

لجأ نم ةينقتلا لئاسولاب ةقلعتملا تاجايتحالا ءاصحإ –
،اهئانتقا

،ةيتسيجوللاو ةيداملا لئاسولا نم تاجاحلا ءانتقا –

تاـــــعزانملا ةــــعباتمب حــــمسي يــــتامولعم ماــــظن عــــضو –
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب ةيئاضقلا

لاــــجم يف جردـــنت يـــتلا تاــــملظتلاو نوــــعطلا ةــــجلاعم –
 ،اهصاصتخا

،ةلادعلا ماكحأ ذيفنت تاءارجإ قيبطت –

ةـــــــينوــــناقلا ةراـــــــشتسالاو ةـــــيرادإلا ةدــــــــعاسملا ميدـــــقت –
ةــياصوــلا تحت تاسسؤملاو ةرازوــلــل ةــيــجراخلا حــلاصمــلـــل
،تاعزانملاو تافالخلاب قلعتي اميف

ةــيئاضقلا تاـــئيهلا ماـــمأ ةــــحورطملا اــــياضقلا ةــــعباتم –
،نيدمتعملا نيماحـملا قيرط نع ةرشابم ةفصب

.يئاضقلا داهتجالل تاعمجم دادعإ –

صوصخلا ىلع فلكتو ،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا•
 : يتأي امب

نيدايم يف فارطألا ددعتمو يئانثلا نواعتلا ةيقرت –
،عاطقلا صاصتخا

ةـــــيزــــــكرملا ةرادإلا حــــــلاصم نيــــب قــــيسنـــــــتـــــــلا ناــــمض –
تاـــعاـــطـــقـــلا عـــم نواـــعـــتـــلا لاـــجـــم يف ةـــيـــجراخلا حـــلاصملاو
،ىرخألا

تاعاطقلا فلتخم عم نواعتلا تايقافتا عيراشم دادعإ –
يف ةكراشملاو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةيمومعلا لكايهلاو
ةيبرعلا لودلا عم نواعتلاب ةقلعتملا تايقافتالا عيراشم
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو اهيلع فرشت يتلا ةيمالسإلاو

عم ةمربملا تايقافتالاو نواعتلا جمارب ذيفنت ةعباتم –
جراخلا ىلإ تاثعبلا ىلع فارشإلا يف ةمهاسملاو ،عاطقلا
تايقتلملاو تاءاقللا يف ةكراشملا وأ نيوكتلا وأ لمعلل
،ةينعملا لكايهلاعم قيسنتلاب ةيلودلا

تاقالعلاو نواعتلاب ةقلعتملا ةينقتلا تافلملا ريضحت –
،ةيجراخلاو ةيلخادلا

ماــــــكحأل رـــــئازجلا قــــــيبطت ىدـــــم نـــــع رــــيراــــقتلا دادـــــعإ –
،اهيلع قداصملا ةيلودلا تايقافتالا

يــــــجراخلاويلـــــخادلا نواــــعتلا جـــمانرب دادــــعإ قـــــيسنت –
،ةينعملا لكايهلا عم هذيفنت ةعباتمو

ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيجراخلا حلاصملا ةقفارم –
،يلودلا نواعتلا ةيقرت يف

تاذ لدابتلا تاقالع جسنل ةحاتم ةصرف لك لالغتسا –
عم قيسنتلاب ةيبنجألا اهتاريظن عم ينيدلا نأشلاب ةلصلا

.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

ىلع فـلـكــتو ،لـــئاسوـــلا ةرادإو ةـــيـــلاملا ةـــيرــــيدــــم –٣
: يتأي امب صوصخلا
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،عاطقلاب صاخ دعب نع يئرملا رضاحتلل ماظن ةماقإ –
ةينيوكتلاو ةيميلعتلا جماربلا ةماقإلةينقتلا ةقفارملا –

،دعب نع
ةــيقرت يف مـــهست يـــتلا ةــــيفارشتسا ةــــساردلـــــك ءارــــجإ –

.اهتنرصعو عاطقلا تاسسؤم
فلكتو ،تازاجنإلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا•

: يتأي امب صوصخلا ىلع
لفكتلاو تاقفصلا ماربإل ةيرازولا ةنجللا ريس نامض –

،اهتنامأب
نمض لخدت يتلا تاقفصلا ماربإ تافلم ميدقتوريضحت –

،ةينطولا ةنجللا تايحالص
تايحالص يف لخدت يتلا تاقفصلا ماربإ ةعباتم نامض –

،ةيرازولا ةنجللا
ةينقتلاوةيرامعملا ةيسدنهلا تاساردلا دادعإ ةعباتم –

،عاطقلاب ةصاخلا ةيدعاقلا تآشنملل
تاذ لئاصحلا دادعإو زيهجتلا تايلمع زاجنإ نامض –

،كلذب ةلصلا
،تازاجنإلاب ةصاخلا طورشلا رتافد دادعإ –
يئاهنلا مالتسالاو تقؤملا مالتسالا تايلمع ةعباتم –

،تازاجنإلاو قفارملل
اهماربإ ةيلمع يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم –

،دوقعلاو تاقفصلل
ناــمضو عاـــطقلا طاـــشنب ةــــطبترملا تاــــيئاصحإلا عــــمج –

.ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب اهرشن
ةرازو يف ةــــــيزـــــــــكرــــــــملا ةرادإلا ميـــــــــظنت ددــــــحــــــي :٤ ةّداملا

كرتشم رارق بجومب بتاكم يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو فاــــقوألاو ةــــيــــنــــيدــــلا نوؤشلا رــــيزو نيب
دودـح يف ةـيـموـمـعـلا ةـفـيـظوـلاـب ةـفـلـكملا ةــطــلسلاو ةــيــلاملاــب
.ةيعرف ةيريدم لكيف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم

ةرازو يف ةــــيزــــــكرــــملا ةرادإلا لــــــــكايه سراــــــــمت :5 ةّداملا
،هتزهجأو عاطقلا تاسسؤم ىلع فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

اهيلإ ةدنسملا ماهملاو تايحالصلا ،هصخي اميف لكيه لك
.لمعلا اهب يراجلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف

موــسرملا اذهــل ةــــفلاخملا ماــــكحألا عــــيمج ىـــــغلت :٦ ةّداملا
خرؤملا٦٤١-٠٠٠2 مـــقر  يذــــيفنتلا موـــسرملا ماـــكحأ اــــميس ال

٠٠٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا١2٤١ ماع لوألا عيبر٥2 يف
نوؤشلا ةرازو يف ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــيـــــظـــــنـــــت نـــــمضتملاو
.فاقوألاو ةينيدلا

ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رـــــشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٤١ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

تازـيـهـجـتـلاو ةـيراــقــعــلا تاــكــلــتــمملا رــيــيست دــيشرــت –
،ةـــيزـــكرملا ةرادإلا تاراـــيس ةرـــيـــظـــحو ةــــلوــــقــــنملا كالــــمألاو
،اهيلع ةظفاحـملاو اهب ةيانعلاو اهتنايص نامضو

ةـعـباـتـلا ةـلوـقـنملاو ةـيراـقـعـلا تاـكـلـتـمـمــلــل درجلا كسم –
 ،ةيزكرملا ةرادإلل

ةيحصلا ةياقولاو ةفاظنلاو ةبقارملاو نمألل ماظن عضو –
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب ةيزكرملا ةرادإلاب

روطت ليلحتو ةيزكرملا ةرادإلا كالمأ لامعتسا ةبقارم –
،اهكالهتسا

،تالقنتلاو تارايزلاو تارهاظتلل يداملا ميظنتلا نامض –
ىلع رهسلاو ،ركاذتلا ءانتقاو ريفستلا تايلمع ميظنت اميس ال
.كلذ ريس نسح

فلكتو ،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،اهذيفنتو عاطقلا رييست ةينازيم دادعإو ريضحت –
عم لاصتالاب ،زيهجتلا ةينازيم ريضحت يف ةكراشملا –

 ،ةينعملا لكايهلا
ةـــيزـــكرملا ةرادإلا رـــيسل ةـــيرورضلا تاداـــمـــتـــعالا دصر –

ةــــــعباـتلا لـــــــكايهلاو تاــــــسسؤملاو ةــــــيزــــــكرـــماللا حــــــلاصملاو
،عاطقلل

اهزيهجتو ةيزكرملا ةرادإلا رييست يتينازيم ذيفنت –
،فرصلاب رمألاو تامازتلالاب ةصاخلا ةبساحـملا كسمو

،تايالولاب دجسملا ةسسؤمل يلاملا رييستلا ةعباتم –
حـلاصملا زـيـهجتو رـيـيست تاـيـنازـيــم ذــيــفــنــت ةــبــقارــم –

،اهكالهتسا روطت ليلحتو ةيزكرماللا
.تاداريإلاو تاقفنلا ةلاكول نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –
ىلع فلكتو ،ةنرصعلاو ةنمقرلل ةيعرفلا ةيريدملا•

: يتأي امب صوصخلا
ةــــــــنمقرلا لاـــــــجم يف عاـــــطقلا ةـــــيجيتارــــــتسا ذــــــيفنت –

،ةنرصعلاو
ةيفارشتسا ةيؤر دادعإل تارشؤملاو تايطعملا ليلحت–

،عاطقلا ريوطتل
،هتنرصعو ةرازولل تامولعم ماظن عضو ىلع رهسلا –
عـم لاصتالاـب اـهـنـيـمأتو ةـيـتاـموـلـعملا ةـمـظـنألا ةـياـمــح –

،ةينعملا تاعاطقلا
ةعباتمو ،ةرازولل يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا رييست –

عاطقلا تاسسؤمل ةعباتلا تاباسحلاو ةينورتكلإلا عقاوملا
،يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع

طبرت لاصتالل ةينيب ةينورتكلإ تاكبش عضو نامض –
تاسسؤملاو ةيزكرماللااهلكايهو ةرازولل ةيزكرملا لكايهلا

،ةياصولا تحت
تازــــيهجت لاــجم يف ةرازوـــلا تاـــجايتحا دــــيدحتو رـــصح –

،اهلامعتساواهرييست ةنلقعو يلآلا مالعإلا



٣٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩١
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ةّيدرف ميسارم
ةبئان اـــهتفصب ،يوارـــمع ةــــيرام ةدّيـــسلا ماـــهم،1202 ةـــنس
ليـهأتلاو ثـــلاثلا روـــطلا يف يلاـــعلا نــــيوكتلاب ةــــفّلكم ،رـــــيدم
دــــعب اـــميف يلاـــعلا نـــيوكتلا اذــــكو يـــملعلا ثــــحبلاو يــــعماجلا
.ةفلجلا ةعماجب جردتلا
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

ةـــــعماجب ةــــيناسنإلا موـــــلعلاو ةــــيعامتجالا موـــــلعلا
.ةدكيكس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،قورز نب لامج ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
ةـيـناسنإلا موـلـعـلاو ةـيـعاـمــتــجالا موــلــعــلا ةــيــلــكــل ادــيــمــع هــتــفصب
.هبلط ىلع ءانب ،ةدكيكس ةعماجب
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس

ةـــينطولا ةــــلاكولل يزــــكرملا رـــيغ دـــيحولا كاــــبشلا
.سادرموب ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مالسلا دبع نب دمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
ةينطولا ةلاكولل يزكرملا ريغ ديحولا كابشلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سادرموب ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل
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3441 ماــــــع رـــــفص4 يف ناـــــخّرؤم ناـــــيذيفنت ناــــموسرم
ءاهنإ ناــنمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس11 قــــفاوملا

ةـــــيمنتلاو ةـــــحالفلا ةرازوــــب نـــــيريدم باوـــــن ماـــــهم
.اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةـــــيتآلا ّديـــسلاو تاّديـــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،1202 ةـــــنس رـــــبمتبس11
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبــمــتــبس

.اقباس - نيدهاجملا ةرازوب لئاسولا ةرادإ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب ،ناهد دلاخ ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
.اقباس - نيدهاجملا ةرازوب لئاسولا ةرادإل اريدم
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،1202 ةـنس رـبـمــتــبس
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،بيذ ميركلا دـــبع ّديــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،1202 ةـــــنس رـــــبمتبس11
تاراـمـثـتسالا جمارـب سيـيـقـتو ةـعــباــتمل رــيدــم بئاــن هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةيسردملا
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
رــــــــيوطتلاو يـــــملعلا ثــــحبلل ةـــــماعلا ةــــــــــيريدملا يف

ثــــــــــحبلاو يلاـــــــعلا مــــــيلعتلا ةرازوـــــــب يـــــــجوــــــــلونكتلا
.يملعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــع رــــفص4 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب

قيفوت دّيسلا ماهم ىـهنت ،1202 ةــــنس رــــبمتبس11 قــــفاوملا
يجولونكتلا رــــيوطتلل رــــيدم بــــئان هــــتفصب ،يارــــس راــــمع
رـــيوطتلاو يــــملعلا ثــــحبلل ةــــماعلا ةـــــيريدملا يف ةــــــكارشلاو
،يــــــملعلا ثـــــحبلاو يلاـــــعلا مــــيلعتلا ةرازوــــــب يـــــــجولونكتلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـبـئاـن ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبـمــتــبس
.ةفلجلا ةعماجب ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــع رــــفص4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب

وينوي32 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.تايالولا ضعب يف ةيحالفلا حلاصملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــــع رــــــفص4 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــجومب

ةيتآلا ةداسلا ماــهم ىـــهنت ،1202 ةـــنس رــــبمتبس11 قــــفاوملا
تايالولا يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،ةفلجلا ةيالو يف ،يزانف يلع –

،وزو يزيت ةيالو يف ،بيعل فولخم –

،نارهو ةيالو يف ،يضاق رهاطلا –

.ةلشنخ ةيالو يف ،ةينماحر ديشر –
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

ةـيرادإلا ةـعـطاـقملاـب ةـيـحالـفـلا حـلاصمـلــل بدــتــنملا
.ترقوتب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،1202 ةنس تشغ31نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
حــلاصمــلــل اــبدــتــنــم ارــيدــم هـــتـــفصب ،نوـــع زرـــحـــم دـــّيسلا ماـــهـــم
.ةافولا ببسب ،ترقوتب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيحالفلا
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس

.دحلا ةينث يف ةينطولا ةريظحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــــع رـــفص4 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب

يراوهلا دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا
،دحلا ةينث يف ةينطولا ةريظحلل اريدم هتفصب ،ينيدرج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدملا ماــهم ءاهـــنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رـــبمتبس

تازــــيـــــهـــــجـــــتـــــلاو نارـــــمـــــعـــــلاو نـــــكسلـــــل بدـــــتـــــنملا
.ترقوتب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يشيشرف رينم ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل ابدتنم اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ترقوتب ةيرادإلا ةعطاقملل

تادـــعاسم رـــييستل رــــيدم ةــــبئان ،يواـــــسيعلب دازرـــــهش –
،اهمييقتو ةلودلا

ةيثارولا كالمألا ةيامحل ريدم ةبئان ،ساروب ةميعن –
،ةيراجتلا ةمالعلاو

ةــــــــعارزلا ةـــــــيمنتل رــــــيدم ةـــــــبئان ،يراـــــــتخم ةــــــمطاف –
،ةيوارحصلا

.ةيتامولعملا ةمظنألل ريدم بئان ،يلاد ىفطصم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــع رــــفص4 يف خّرؤم يذــــيــــفــــنــــت موسرــــم بجومب

يبرعلا ديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا
ةحالفلا ةرازوب يقسلا ريوطتل ريدم بئان هتفصب ،سويك
هــفــيــلــكــتــل ،اــقــباس - يرــحــبــلا دــيصلاو ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنـــتـــلاو
.ىرخأ ةفيظوب
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
باوــــن ماــــهم ءاهـــنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس رــــبمتبس
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا نيّديسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
،تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةيتامولعملا ةمظنألل ريدم بئان ،سابع دمـحم  –

،رحصتلا ةحفاكمل ريدم ةبئان ،نيلقعوب ةحيلص –

،طيطختلاو تاساردلل ريدم ةبئان ،سوعسع داعس –

ةــــــيمحملا تالاــــــجملل رـــــيدم ةــــبئان ،فـــــيصول ماـــــهلإ –
،ةيعيبطلا نطاوملاو

ةــــحفاكمل رـــــيدم بـــــئان ،ةــــجوخ ماـــــجر ناـــــمحرلا دـــــبع –
.يضارألا حالصإو فارجنالا
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظــفاحم ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمتبس

.ةيادرغ ةيالو يف تاباغلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــع رــــفص4 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب

دــــمـحم دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11 قـــفاوملا
،ةــيادرـــــغ ةـــيالو يف تاــباـــــغـــــلـــــل اـــظـــــفاـــــحـــــم هــتــــــفصب ،ساـــبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل



٣٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩١
19م١٢0٢ ةنس ربمتبس٦٢

اشتفم هتفصب ،نونحس رداقلا دبع دّيسلا ماهم،1202 ةنس
،اـــقـــباس - تاـــيـــفشتسملا حالصإو ناـــكسلاو ةـــحصلا ةرازوـــب
.ةافولا ببسب
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لكايهلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تازيهجتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــع رــــفص4 يف خّرؤم يذــــيــــفــــنــــت موسرــــم بجومب

ميركلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تازيهجتلاو لكايهلل اريدم ،بيذ

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

11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــــــــب نييـــــعتلا نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــع رـــفص4 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب

ةداـــسلاو تادّيـــسلا نّيـــعت ،1202 ةــــنس رــــبمتبس11 قــــفاوملا
:ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

تاراـــمثتسالاو ةـــجمربلل ةرـــيدم ،يواـــسيعلب دازرـــهش –
،ةيداصتقالا تاساردلاو

،ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا ةيامحل اريدم ،يلاليف حبار –

،اشتفم ،ايحم ميرك –

،ةيلبجلا ةحالفلا ةيمنتل ريدم بئان ،طبارم نيمل –

يـــحالفلا جاـــتنإلا نيــــمثتل رــــيدم ةــــبئان ،يــــناودع لاــــمأ –
،هتيقرتو

،يئانثلا نواعتلل ريدم ةبئان ،دوجلب ماهس –

،يضارألا حالصتسال ريدم ةبئان ،يديمح ةرمع –

كالـمألاو ةدوجلا ةـمالـعـل رـيدـم ةــبــئاــن ،ساروــب ةــمــيــعــن –
،ةيثارولا

،ةيوارحصلا ةحالفلا ةيمنتل ريدم ةبئان ،يراتخم ةمطاف –

ةــــــيتامولعملا ةــــــمظنألل رـــــيدم بــــــئان ،يلاد ىـــــــفطصم –
،ةنمقرلاو

،ةيناويحلا عورفلا ةيمنتل ريدم ةبئان ،يموت ىليل –

،فارطألا ددعتملا نواعتلل ريدم ةبئان ،دعسب ةنمأ –

،ثحبلل ريدم ةبئان ،ناشتوإ ةديشر –

11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس

.ةيادرغ ةيالو يف ةراجتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــع رـــفص4 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

دـــمحأ دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،1202 ةــــنس رـــبمتبس11 قــــفاوملا
هفيلكتل ،ةيادرغ ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،يرمق
.ىرخأ ةفيظوب
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3441 ماــــــع رــــــفص4 يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
ءاــهنإ ناـــنمضتي ،1202 ةـنس ربمتبس11 قفاوملا

.ةيرادإ تاعطاقمب ةراجتلل نيبدتنم نيريدم ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــع رـــــفص4 يف خّرؤم يذــــيــــفــــنـــــت موسرـــــم بجومب

يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا
نيتعطاقملاب ةراجتلل نيبدتنم نيريدم امهتفصب ،امهامسا
:ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيرادإلا

،راتخم يجاب جربب ،يبيعش يركزوب –

.تناجب ،سيردإ ساوح –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــــع رــــفص4 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب

روصنم دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا
ةيرادإلا ةعطاقملاب ةراجتلل ابدتنم اريدم هتفصب ،يقداص

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابع ينبب
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بـــــئان ماــــهم ءاهــــنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس
.لاصتالا ةرازوب ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةرارغوب سانولا ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
تاـــقـــفصلاو ةـــبساحملاو ةـــيـــنازـــيـــمـــلـــل رــــيدــــم بئاــــن هــــتــــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لاصتالا ةرازوب ةيمومعلا
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
- تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

.اقباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع رــــفص4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
تشغ11 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11 قــــفاوملا
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تاـــيالولا يف ةـــيحالفلا حــــلاصملل نــــيريدم ،مـــهؤامسأ ةــــيتآلا
:ةيتآلا

،طاوغألا ةيالو يف ،ةزعوب ديعلا –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةدرجوب دولوم –

،تسغنمات ةيالو يف ،يواز نب ميلس –

،ناسملت ةيالو يف ،يضاق رهاطلا –

،لجيج ةيالو يف ،يدنرف ةليضف –

،ةليسملا ةيالو يف ،طيطنخ ريمأ –

،نارهو ةيالو يف ،ةينماحر ديشر –

،سادرموب ةيالو يف ،شواز ريمس –

،فراطلا ةيالو يف ،دياع رودق –

،فودنت ةيالو يف ،غازريإ دمحأ –

،ةليم ةيالو يف ،يزانف يلع –

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،بيعل فولخم –
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظــــــفاحم نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــــبمتبس

.ىلفدلا نيع ةيالو يف تاباغلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

اظفاحم ،ينامحد نيسح ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس11
.ىلفدلا نيع ةيالو يف تاباغلل
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــــــيريدم نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمتبس
.نيتينطو نيتريظحل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نيريدم ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس11
:نيتيتآلا نيتينطولا نيتريظحلل

،)ةنتاب ةيالو( ةمزلبل ،يميهد نيمل دمـحم –

.)ةياجب ةيالو( ةياروقل ،دادح ىسوم –

تاــــقيقحتلاو فارــــشتسالل رــــيدم بـــئان ،يــــتاوت رــــباص –
،ةيحالفلا

تادــــعاسم رـــييستل رـــيدم بـــئان ،يـــحلاص نــــيدلا رــــهز –
،اهمييقتو ةلودلا

.يراقعلا طيطختلل ريدم بئان ،ينايفت ديحو –
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيريدملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.تاباغلل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــع رـــفص4 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

ةداـــسلاو تادّيـــسلا نّيــــعت ،1202 ةـــنس رـــبمتبس11 قــــفاوملا
:تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب ،مهؤامسأ ةيتآلا

مـــــــيظنتلاب اـــــفلكم ،تاــــساردلل ارــــيدم ،ساــــبع دــــمـحم –
،لاصتالاو تاعزانملاو

،ءافلحلاو ةيباغلا كالمألا رييستل اريدم ،سابع دمـحم –

دـــــسلاو رــــحصتلا ةــــحفاكمل ةرـــــيدم ،نيـــــلقعوب ةــــحيلص –
،رضخألا

،ةيتامولعملا ةمظنألاو طيطختلل ةريدم ،سوعسع داعس –

،تاناويحلاو تاتابنلا ةيامحل ةريدم ،فيصول ماهلإ –

يــــــــضارألا حالـــــصإل ارــــيدم ،ةـــــجوخ ماــــجر ناـــــمحرلا دـــــبع –
،ريجشتلا ةداعإو

،تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،ينيدرج يراوهلا –

،تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،سويك يبرعلا –

ةـــــــيمحملا تالاـــــجملل رـــــيدـــــــم ةـــــبئان ،لاــــــبوــــــط ماــــــسو –
،ةيعيبطلا نطاوملاو

،طيطختلاو تاساردلل ريدم ةبئان ،يريكبل ةيدان –

فارــــــجنالا ةـــــحفاكمل رـــيدم ةــــبئان ،ورورــــج ةـــــحيلص –
،يضارألا حالصإو

.ةيتامولعملا ةمظنألل ريدم بئان ،يلرمز ناورم –
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــــــيريدم نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمتبس

.تايالولا ضعب يف ةيحالفلا حلاصملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــع رـــفص4 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجومب

ةداـــــسلاو ةدّيـــــسلا نّيـــــعت ،1202 ةــــنس رــــبمتبس11 قـــــفاوملا



٣٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩١
21م١٢0٢ ةنس ربمتبس٦٢

11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.لاصتالا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ارـــيدم ،ةرارـــغوب ساـــنولا ّديـــسلا ّنيـــعي ،1202 ةـــنس رـــبمتبس11
.لاصتالا ةرازوب تاساردلل
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11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــع رــــفص4 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موــــسرم بـــــجومب

قـــــــيفوــت دّيــــــسلا نّيـــــــــعي ،1202 ةــــــنس رـــــبمتبس11 قـــــفاوــــملا
تاجتنملاو يرــــحبلا دــــــيـــــصلا ةرازوــب اـشتفم ،يارــــس رامع
.ةيديصلا

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نـيريدم نييــــعت نــــمضتت ،1202 ةــــنس رــــبمتبس11
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ارـــــــيدم ،يرـــــمق دـــمحأ ّديــــسلا ّنيـــــعي ،1202 ةــــنس رـــــبمتبس11
.ةديلبلا ةيالو يف ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

اريدم ،يقداص روصنم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس11
.ريغملا ةيالو يف ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،اـــــــمهامسا يـــتآلا ناّديــــــسلا ّنيــــــــــعي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس11
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يبيعش يركزوب –

.تناج ةيالو يف ،سيردإ ساوح –

81 يف خّرؤملا28-29 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو2991 ةنسرــياربف22 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــعناـــبعش

،يركسعلا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

٤١ يف خّرؤملا59-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ماهم دّدحي يذلا0202 ةنس ليربأ8 قفاوملا١٤٤١ ماعنابعش

لّدعملا ،هـــتاـــيـــحالصو ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا ةرازوــــل ماــــعــــلا نيمألا
،مّمتملاو

ماع بجر٧2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييــــعت نـــمضتملاو١2٠2 ةــــنسسرام١١ قـــــفاوملا2٤٤١
،ةباينلاب ينطولاعافدلاةرازولماعلانيمألا

يفةقبطملاةيميظنتلاماكحألالمجمىلع عالطالا دعبو –
،ينطولا عافدلاةرازو

: يتأي ام رّرقي

يلاواـــــــــطسل يرـــــــــكســـعلا ىفـــــــــشـــــتسملا ثدـــــــــحُي: ىلوألا ةداملا
،”يلاواطس - ع م“ راصتخاب ىّمسيو ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب
.”ىفشتسملا“ صنلا بلص يف ىعديو

عباط تاذ ةيركسع ةسسؤم ىفشتسملا ربتعُي:2 ةداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي ،يرادإ

ينطولا عافدلا ةرازو

ربمتبس٦ قفاوملا٣٤٤١ماعمّرحم٨٢ يفخّرؤم رارق
يركسعلا ىــفشتسملاثادـــحإنـــمضتي،١٢0٢ةنـــس

.ىلوألاةيركسعلاةيحانلابيلاواطسل
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،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر رـــــيرقتىلــــعءاــــنب –

ماعمّرحم42 يف خّرؤملا12-09 مقرنوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملابقلعتملاو0991 ةنستشغ51 قفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماعمّرحم٩2 يف خّرؤملا20-60 مقررمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6002 ةنسرياربف82 قفاوملا7241
،مّمتملاو لّدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ماعلاّوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاـب قـلـعـتملاو8102 ةــــنسويلوي2 قــــفاوملا9341
،مّمتملاولّدعملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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م١٢0٢ ةنس ربمتبس٦٢ 22

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

تـــشــــغ٩٢ قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع مرـحــــم0٢ يــفخرؤـــــم رارــق
٦١ يــفخرؤـــــملا رارــــقــلا ممتيو لدــــــعــي ،١٢0٢ ةــــنـس
٤١0٢ ةـنـس رــبمسيد٩ قـــفاوـــملا٦٣٤١ ماـع رــــــفـــص

راـــطإ يــف ةــلّوــمـملا تاــيلـمـعـلا ةــنّودــم ددـحــي يذـــلا
نـماضتـلا قودـنصل راـمـثـتسالاو زـيــهــجــتــلاتاناــعإ

.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–

ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

بـــجر٠2 يــف خرؤــملا٠١-١١ مـــقر نوـــناـــقـــلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع
.هنم2١2و2٧١ ناتداملا اميسال

لوألا عيبر82 يف حرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع
،هنم٧٧١و٤٥١ ناتداملا اميسال

يف خّرؤملا١82-١2 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٦١١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج22
تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ نمضتملاو
،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ،ةيلحملا

يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
قفاوملا٦٣٤١ ماع رفص٦١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –

ةلّومملا تايلمعلا ةنّودم ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمسيد٩
نماضتلا قودنصل رامثتسالاو زيهجتلا تاناعإ راطإ يف

،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو
: يتأي ام رّرقي
يف ةلّومملا  تايلمعلا ةنّودم مّمتتو لدعت: ىلوألا ةداملا

نــماضتــلا قودــنصل راــمــثــتسالاو زــيــهـــجـــتـــلا تاـــناـــعإ راـــطإ
خرؤــملا رارـــــقـلاـب ةــــقـحـلـملا ،ةــــيـلحملا تاـــعاـــمــجلــل ناــــمضلاو

روكذملاو٤١٠2 ةـنـس رـبـمسيد٩ قــفاوــملا٦٣٤١ ماـــع رـفــص٦١ يف
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط ررحتو ،هالــعأ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٩2 قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٠2 يف رئزجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

دوجلب لامك

.رئازجلا ةيالو ميلقإب ىفشتسملا ماقي:3 ةداملا

طباض وأ ديمع طباض ىفشتسملا ةرادإ ىلوتي:4 ةداملا
مـيـظـنـتـلــل اــقــبــط نيعــي ،ةــيرــكسعــلا ةــحصلا حــلاصم نــم ٍماس

.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ةــــــمئادةــــــــيــحصةــــمــهمبىــــــــــفشتسملاعــــــلطضي :5 ةداملا
ةربخلاوجالعلاوصيخشتلاوفشكلالاجميفةصصختمو
ةطبترملاةعباتلاتاطاشنلالكوثحبلاونيوكتلاوةيبطلا

.هماهمب

ماــــــــكحألا ىلإ ىـــــــــــفشتسملا مـــــيظنتو ماـــــــهم عـــــضخت :6 ةداملا
.ةيركسعلا تايفشتسملا ىوتسم ىلع ةقبطملا ةيميظنتلا

تاطلسلل صصخم حانج ىلع ىفشتسملا رفوتي:7 ةداملا
.ةلودلل ايلعلا

يــعماجيـــئافشتسازـــكرمةــــفصلّوـــختنأنــــكمي :٨ ةداملا
رــــــــيزونيــــبكرـــــــــتشميرازورارــــــــــقبــــــــــجوــــــمبىـــــــــفـــــــــشتسملل
.يلاعلاميلعتلاوةحصلابنيفلكملانيريزولاوينطولاعاــــــــفدلا

ةّيـــــــمسرلا ةدــــــــيرـــجلا يف رارــــــــــقلا اذـــــــه رـــــــشني :٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٦ قفاوملا٣٤٤١ماعمّرحم82 يف رئازجلاب رّرـح
.١2٠2ةنس

ينطولا عافدلا ريزو نع

ةباينلاب ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دمـحم ءاوللا

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

ربمتبس٧ قـــفاوملا٣٤٤١ ماــــع مّرحم٩٢ يفخّرؤــــم رارــــق
سلــجــم ةـــــساـــئر فالــــخـــتسا نـــــمضتـــي ،١٢0٢ ةـــنس

ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا
.ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا

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

٧ قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع مّرحم٩2 يــف خرؤــــم رارـــق بــــجوــمــب
سيئر ،كوربم دـمحم ديسلا فلكي ،١2٠2 ةــــنــس ربمتبس
ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجم
فاـــــنئتسالا ســـــلجم ةــــسائر فالـــختسا ناـــمضب ،ةــــعبارلا
٧2 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب يركسعلا

٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةتقؤم ةفصب ،١2٠2 ةنس ربمتبس
١٧٩١ ةنس ليربأ22 يف خرؤملا82-١٧ مقر رمألا نم١ رركم
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق نمضتملاو
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قحلملا

ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنصل رامثتسالاو زيهجتلا تاناعإ راطإ يف ةلومملا تايلمعلا ةنّودم

باوبألا

1-1

2-1

3-1

4-1

1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

6-2

7-2

8-2

1-3

2-3

3-3

4-3

5-3

1-4

2-4

3-4

4-4

5-4

6-4

7-4

تايلمعلا

ةيرادإلا تازيهجتلاو تايانبلا -١

ةئيهتلا تآشنمو تاكبشلا-٢

 كلاسملاو قرطلا -٣

 ةيرضحلا تازيهجتلاو ةيئهتلا -٤

ةيالولل فويضلا تاماقإ

ةيدلبلا رقم

ةيدلبلل ةيرادإلا تاقحلملا

ةيدلبلا حلاصمل ةيرادإ تازيهجت

ريهطتلا ةكبش

برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا ةكبش

برشلل ةحلاصلا هايملا نيزخت ةأشنم

هايملا عيمجتو رابألا رفح

بونجلا تايالو يف ”تاراقفلا“ ةنايص

زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكبش

ةيسمشلا ةقاطلا تازيهجت ةنايصو بيكرتو ءانتقا

ةديدجلا تايجولونكتلا ةكبش

ةيدلبلا قرطلا ةنايصو حتف

كلاسملا ةنايصو حتف

ةرومغم ريغ تارمم زاجنإ

ةيولع تارمم زاجنإ

ىرخألا قرطلا لاغشأ

ةيمومعلا ةرانإلا

قرطلا تاراشإ

ءارضخلا تاحاسملاو ةيمومعلا تاحاسلا

فايطصالا مسوم ريضحتب ةقلعتملا لاغشألا

ةيلزنملا تايافنلا لقنو عمج

ةيمومع ضيحارم

رخآلا يرضحلا ثاثألا
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)عبات(قحلملا

باوبألا

1-5

2-5

3-5

4-5

1-6

2-6

3-6

4-6

1-7

2-7

3-7

4-7

5-7

6-7

7-7

8-7

9-7

1-8

2-8

3-8

4-8

5-8

6-8

7-8

8-8

9-8

1-9

2-9

تايلمعلا

روــــــطللةـــــيسردـــملاتآـــــشنملا -5
 يئادتبالا

لخدتلاو لقنلا داتعو تالآ -٦

ةيداصتقالا تآشنملا -٧

 ةيراوجلا تآشنملا -٨

 يلآلا مالعإلا جماربو تاساردلا -٩

ةيسردم تاعمجمو ةيئادتبا سرادم زاجنإ

ةعسوتلا ماسقأ زاجنإ

ةيسردملا معاطملا زاجنإ

ةيسردملا معاطملاو سرادملا ةئيهتو ةنايص

ةيسردملا تالفاحلا

ةيمومعلا لاغشألا داتع

ةيلزنملا تايافنلا لقن تانحاش

لخدتلاو ةنايصلا داتع فلتخم

ةيدلبلا قاوسألا

ةيمومعلا نازوألاو ضرعلا تاحاسم

ةيدلبلا حباذملا

فقوتلا نكامأو فقاوملا

ةيدلبلا رشاحملا

تاكمسم

راهشإلا تاءاضف

ةيدلبلل نيرفاسملا تاطحم

ىرخأ ةيداصتقا تآشنم

ةيهيفرت تاءاضفو بعللا تاحاسمو ةيدلبلا بعالملا

ةيراوجلا حباسملا

ةيفاقث تاءاضف

لافطألا قئادحو ةناضحلا رود

ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا ظفحل يدلبلا لكيهلا

)ةنايصو ةئيهت( ةينآرقلا سرادملاو دجاسملا

رباقملا

جالعلا تاعاق

ةيمومع تاغرفم

عيراشم تاسارد

رييستلل يلآلا مالعإلا جمارب
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٥ يف خرؤملا٣٩١-٤١  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام ناررقي

موـــــسرــملا نـــــم٧ ةداـــــملا ماـــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
١٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج82 يف خّرؤملا٦٣١-٠١ مــــقر يذيفنتلا
يضيوعتلا ماـــظنلا ســسؤي يذـــلا٠١٠2 ةــــنس وـــيام٣١ قــــفاوملا
دـــــــيدحت ىلإ رارــــــقلا اذـــــه فدـــــــهي ،مّمــــــتملا ،نـــــيدقاعتملا ناوــــعألل
نــــــيدـــــــقاعتملا ةذــــــتاسألل ةــــــــحوــــنمملا تاـــــــضيوــــــــعتلاو ةوالــــــــــعلا
ميلعتلا يفظوم بتر عم قفاوتت لغش بصانم يف نيفظوملا
ةداملا راطإ يف ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا

ماـــــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج٩١ يف خرؤـــــملا٣٠-٦٠ مـــــقر رـــــمألا نم٠2
.هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١

يف نوروــــــكذملا نودـــــقاعتملا ةذــــــتاسألا دـــــيفتسي :٢ ةداملا
تاـــضيوعتلاو ةوالــــــــــــعلا نــــــم ،ةــــــلاحلا بــسح ،هالعأ ىلوألا ةداملا
: ةيتآلا

،يوبرتلا ءادألا نيسحت ةوالع –

،ليهأتلا ضيوعت –

،يوبرتلا قيثوتلا ضيوعت –

،ةيجوغاديبلا ةجلاعملاو يسردملا معدلا ضيوعت –

،ةيضيوعت ةيفازج ةحنم –

يتــلا ةــيــفارــغجلا ةــقــطــنملاــب ةـــطـــبـــترملا تاضيوـــعـــتـــلا –
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،مهماهم اهيف نوسرامي

تاضيوعتلاو ةوالـــــــــــعلا حــنم تايـفيكو طورش نإ :٣ ةداملا
رركم٩و8و٧و٣ داوملا يف ةددحملا كلت يه ،هالعأ ةروكذملا

لوألا عيبر٠١ يف خرؤملا8٧-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
نم٤و٣و2 داوملاو ،٠١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا١٣٤١ ماع
٩2٤١ ماع رفص٩١ يف خرؤملا٠٧-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
.هالعأ نيروكذملا ،8٠٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٤ ةداملا

ّةيـــــــــــمسّرـــــلا ةدــــــــيرـــــجلا يف رارـــــــــــقلا اذــــــــــه رــــــشني :5 ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رــــبمتبس٩ قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع رـــفص2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.١2٠2 ةنس

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

٣٤٤١ ماـــــــــع رــــــفص٢ يفخّرؤــــــــــم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق
ةوالــــــــــعلا ددــــــــــحي ،١٢0٢ ةـــنس رــبمتبس٩ قــفاوـــــملا

نيدقاعتملا ةذــتاسألل ةـــحوـــنمملا تاضيوعتلاو
ةـــــــــعباتلا ةـــــيميلعتلا تاــــــــــــسسؤملا يف نيــــــــلماعلا
.ةينطولا ةــــــــيبرتلا ةرازوــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو
ةيناثلا ىدامج٩١ يف خرؤملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمب–

نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيــك ددــحــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةــــنس وـــــينوي٠٣ قـــــفاوـــملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
يف خرؤملا٠٧-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8٠٠2 ةــــــنس رـــــــيارــــبف٦2 قـــــــــفاوــــملا٩2٤١ ماــــــع رـــــــــفص٩١
ضعب ةدئافل ةيضيوعت ةيفازج ةحنم سيسأت نمضتملاو
تاسسؤمـــلـــل نيعـــباـــتــــلا نييــــموــــمــــعــــلا ناوــــعألاو نيفــــظوملا

،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو
١١ يف خرؤملا٥١٣-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو8٠٠2 ةــــنس ربوتكأ١١ قفاوملا٩2٤١ ماع لاوـش
كالــــسألل نيـــمتنملا نيـــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوناقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

يف خرؤملا8٧-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا١٣٤١ ماع لوألا عيبر٠١
كالــــسألل نيـــمتنملا نيـــفظوملل يـــضيوعتلا ماـــظنلا ســـسؤي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

يف خرؤملا٦٣١-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠١٠2 ةنس ويام٣١ قفاوملا١٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج82
،نــــــيدـــــقاـــــعـــــتملا ناوـــــعألل يـــــضيوـــــعـــــتـــــلا ماـــــظـــــنـــــلا ســــسؤي
،هنم٧ ةداملا اميس ال ،مّمـــــتملا

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو  ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ
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لاـغشألاو ةـيـئاملا دراوملاو ةـيــموــمــعــلا لاــغشألاو ءاــنــبــلا يف
ةــــــــيكلسلا تالـــــــصاوـــملل ةــــــنماكلا تآـــــــــــشنملا لاــــــــــغشأو ةـــــــيباغلا

.ةيكلساللاو

نيروكذملا ءاضعألا نم ةينطولا ةنجللا نوكتت:٢ ةداملا
: هاندأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع الثمم ،دلاخ يدياز دّيسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملا ريزو نع ةلثمم ،ةميكح يتيش ةدّيسلا–
فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةجيدخ ةطابعزوب ةدّيسلا–

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب
فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،داديو ينارمغ نب ةدّيسلا–

،تاباغلاب
فــلــكملا رــيزوــلا نــع الــثمم ،دــيزــي بيزــعــل جاــح دــّيسلا–

،نكسلاب
فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةنيربص شكيلم ةدّيسلا–

،ةيمومعلا لاغشألاب
دراوملاب فلكملا ريزولا نع الثمم ،رمع ةورقوب دّيسلا–

ةيئاملا
نيلواقملل ماعلا داحتالا نع الثمم ،ىسوم نارطقالت ّديسلا–

،نييرئازجلا
ينطولا داحتالا نع الثمم ،دومحم يبياص نب دّيسلا–

.نييمومعلا نيلواقملل

خرؤــملا كرــتشملا يرازوـــلا رارـــقلا ماـــكحأ ىـــغلت:٣ ةداملا
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٧١ قفاوملا٧٣٤١ ماع بجر٩ يف

فينصتلاو ليهأتلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
تاعمجتو تاسسؤملا تاعومجمو تاسسؤملل نيينهملا
ةــــــيموـــــمعلا لاــــــــــــغشألاو ءاـــــــنبلا يف ةــــــــــــصصخــتملا تاـــــــــــسسؤـــــملا

ةنماكلا تآشنملا لاغشأو ةيباغلا لاغشألاو ةيئاملا دراوملاو
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

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

ربمتبس2 قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٤2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

٣٤٤١ ماــع مّرــحــم٤٢ يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ةـمـئاـقـلا ددـحـي ،١٢0٢ ةـنس رـبـمـتــبس٢ قـــفاوملا
لــــــــــــيهأـــــتلل ةـــــــينطوـــــــــلا ةــــــــــنجللا ءاــــــــــــضعأل ةــــــــــــيمسالا

تاعوـمـجـمو تاسسؤمـلـل نييـنـهملا فـيـنصتـلاو
ةصصخـــتملا تاسسؤملا تاـــعــــمجتو تاسسؤملا

ةيئاملا دراوملاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا يف
ةـــــــــنماـــــكلا تآــــــــــــشنملا لاـــــــــــغشأو ةـــــــيباغلا لاـــــــــــغشألاو
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

––––––––––

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو
،ةيمومعلا لاغشألا ريزوو
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزوو
٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٩٣١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
تاــــــسسؤـــــملا تاــــــعوـــــمجمو تاـــــسسؤـــملا ىلـــــع بـــــــجوي يذـــــــــلا

تاقفصلا زاجنإ راطإ يف لمعت يتلا تاسسؤملا تاعمجتو
ةداهش اهل نوكت نأ تاطاشنلا تاعاطق ضعبل ةيمومعلا
،نيينهملا فينصتلاو ليهأتلا

بجر٩ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةمئاقلا ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٧١ قفاوملا٧٣٤١ ماع
فــــــــينصتلاو لــــــــيهأــــتلل ةـــــــــينطوــــــلا ةــــــــنجللا ءاــــــــضعأل ةــــــــيمسالا
تاعمجتو تاسسؤملا تاعومجمو تاسسؤملل نيينهملا
ةــــيموـــــمعلا لاـــــــــغشألاو ءاـــــنبلا يف ةـــــــصصــختملا تاــــــــسسؤـملا

تآـــــــــشنملا لاـــــــــغشأو ةـــــيباـــغلا لاـــــــــغشألاو ةـــــيئاــــملا دراوملاو
،لدعملا ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةــــــــنماــــكلا

: يتأي ام نوررقي
موـــسرملا نـــم٤١ ةداــملا ماـــكحأل اـــقيبطت: ىلوألا ةداملا

ماع ةيناثلا ىدامج٠2 يف خرؤملا٩٣١-٤١ مقر يذيفنتلا
ىلـــــــع بــــــجوي يذــــــلا٤١٠2 ةـــــنس لـــــــــيربأ٠2 قــــــفاوـــملا٥٣٤١
تاسسؤملا تاعمجتو تاسسؤملا تاعومجمو تاسسؤملا
ضــــــــعبل ةـــــيموــــمعلا تاــــــقفصلا زاــــــجنإ راـــــطإ يف لــــــــــمعت يــــتلا

فينصتلاو ليهأتلا ةداهش اهل نوكت نأ تاطاشنلا تاعاطق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،نيينهملا
تاسسؤملل نيينهملا فينصتلاو ليهأتلل ةينطولا ةنجللا

ةصصختملا تاسسؤملا تاعمجتو تاسسؤملا تاعومجمو

تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا

ينادمح ديمحلا دبع

نارمعلاو نكسلا ريزو
ةنيدملاو

يبيرعلب قراط دـمحم

ةيمومعلا لاغشألا ريزو

يرصان لامك

ةيئاملا دراوملا ريزو
يئاملا نمألاو

ينسح ميرك
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عيبلا راطإ يف نكس ءانتقا بلط بحاص لك ىلع بجي
ةرمzd.moc.ldaa.www ينورتكلإلا عقوملا ةرايز راجيإلاب
  .لقألا ىلع ،رهشلا يف ةدحاو

،ايئاقـلـت ،ةـيـنورـتـكـلإلا قرـطـلاـب ةـلسرملا قـئاـثوـلا تـَبـثـت
ينورتكلإلا عقوملا صحفت ءانثأ ينورتكلإ مالتسا لصوب
تيقوتو خيرات نّيبي هيلإ لسرملا فرط نم اهليمحت وأ /و
 .ةيئاهنلا لاجآلا اذكو مالتسالا

%52 نع لقت ال ىلوأ ةعفد ديدست نيبتتكملا ىلع بجي
نم7 ةداملا يف ةددحملا تايفيكلل اقبط نكسملا نمث نم
ماع مرحم92 يف خّرؤملا501-10 مقر يذيفنتلا موسرملا

    .“ هالعأ روكذملاو1002  ةنس ليربأ32 قفاوملا2241

2 يف خّرؤملا رارقلا نم01 ةداملا ماكحأ لدعت:3 ةداملا
لّدعملا ،1002 ةنس ويلوي32 قفاوملا2241 ماع ىلوألا ىدامج
:يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو

غـــــــلبم نـــم رــيخألا طـــسقلا عـــفد ىلــــع بـــترتي :01 ةداملا “
دقع دادعإ ،هنكسم ديفتسملا مالتسا دنع ،ةيلوألا ةمهاسملا
نيسحتل ةينطولا ةلاكولاو ريخألا اذه نيب راجيإلاب عيبلا
بجومب دعي جذومن قفو ،قثوم ىدل كلذو هريوطتو نكسلا

 .“ نكسلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم١2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دمـحم

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

تــــشغ0٣ قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع مّرـــحم١٢ يفخرؤــــم رارــــق
ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،١٢0٢ ةنس
نمضتملاو1002 ةنس ويلوي32 قفاوملا2241 ماع
.راجيإلاب عيبلا دقع جذومن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا501-10 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا١٠٠2 ةنس ليربأ32 قفاوملا2241 ماع مّرحم92

راطإ يف ةيمومع لاومأب ةزجنملا نكاسملا ءارش طورش
،مّمتملاولّدعملا ،كلذ تايفيكوراجيإلاب عيبلا

ةنس تشغ0٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم١٢ يفّرؤم رارق
ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا رارقلا مّمتيولّدعي ،١٢0٢
دّدحي يذلا1002 ةنس ويلوي32 قفاوملا2241 ماع

عيبلا راطإ يف نكاسملا ءارش تابلط ةجلاعم طورش
.كلذ تايفيكو راجيإلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

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

يف خّرؤملا841-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1991 ةنس ويام21 قفاوملا1141 ماع لاوش72
لّدعملا ،هريوطتو نكسلا نيسحتل ةينطولا ةلاكولا ثادحإ

،مّمتملاو

يف خّرؤملا501-10 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا1002 ةنس ليربأ32 قفاوملا2241 ماع مرحم92

راطإ يف ةيمومع لاومأب ةزجنملا نكاسملا ءارش طورش
،مّمتملاو لّدعملا ،كلذ تايفيكوراجيإلاب عيبلا

يف خّرؤملا981-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8002 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج72
،ةــنــيدملاو نارــمــعــلاو نــكسلا رـــيزو تاـــيـــحالص دّدـــحـــي يذـــلا
،مّمتملاو لّدعملا

2241 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةجلاعم طورش ددحي يذلا1002 ةنس ويلوي32 قفاوملا

تاــيفيكو راـــجيإلاب عـــيبلا راـــطإ يف نــــكاسملا ءارـــش تاـــبلط
،مّمتملاو لّدعملا ،كلذ

:يتأي ام رّرقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذهلّدعي :ىلوألا ةداملا
ةنس ويلوي32 قفاوملا2241 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا

يف نكاسملا ءارش تابلط ةجلاعم طورش ددحي يذلا1002
.مّمتملاو لّدعملا ،كلذ تايفيكو راجيإلاب عيبلا راطإ

خّرؤملا رارقلا نم9 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:2 ةداملا
،1002 ةنس ويلوي32 قفاوملا2241 ماع ىلوألا ىدامج2 يف

:يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا

هريوطتو نكسلا نيسحتل ةينطولا ةلاكولا ّغلبت:٩ ةداملا “
رارق ،اهيلع ىصوم ةلاسرب وأ ةينورتكلإلا قرطلاب ،نيبتتكملا
ىرخأ ةقيثو لك وأ ،ةنجللا لبق نم نلعملا ضفرلا وأ لوبقلا

.اهحلاصم فرط نم ةدعم
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بلص يف )ة(ىّمسملا ........................  ةفصب )ة(لخدتملا
،ةهج نم ،“ ةيقرتلاب دهعتملا“ صنلا

و

ديسلا / ةسنآلا / ةديسلا-2

.........................................................................................

..................... يف .......................  خــــــــيراــــــــتــــــــب )ة(دوــــــــلوملا
. ىرخأ ةهج نم،“ديفتسملا رجأتسملا“ )ة( ىّمسملا

ملتسي نأ ،هاندأ عّقوملا قثوملا نم نافرطلا ناذه بلط
نكسمل راجيإلاب عيبلا نأشب امهنيب لصاحلا قافتالا امهنم

)ليومتلا ردصم ديدحت( ................................... لاومأب لّومم
دقعلا افرط ضرعتسا ريرحتلا لبقو ،يمسر دقع لكش يف

:يتأي ام ،هالعأ نانيبملا

كلملا نييعت

فنص نم نكسم يف لثمتي دقعلا اذه عوضوم كلملا ّنإ
)٣F(،)٤F( نم ................. قباطلاب  عقي .......... مقر لمحي
.......... ةيالو .............. ةيدلبب ةدوجوملا ........... مقر ةرامعلا

تايعبتو مامحو خبطمو فرغ )عبرأ( ،)ثالث( نم نوكتيو
عبرم رتم ...................................................... اهردق ةحاسمب
.)%2 – وأ +( )2م ....................(

ةزايحلا وأ ةيكلملا لصأ

دقعلا اذه عوضوم كلملا ءانب اهيلع مت يتلا ةيضرألا ّنإ
مــقر باستــكا دــقــع بجومب ةــيــقرــتــلاــب دــهــعــتملا ةــيــكــلــم يه
......................... خيراتب .................... نم دعملا .................
..................... خيراتب رهشملاو ................ مقر تحت لجسملا

اـقـفو هـفرـط نـم ةزـجــنملا ةراــمــعــلاو.................. مـــــــقر تحت
........................ يفةخّرؤملا ................... مقر ءانبلا ةصخرل
............................. نم ةمّلسملا

ماـــكـــحألا قـــبــــطــــت ،ةــــيــــكــــلملا دــــنس دوــــجو مدــــع ةــــلاــــح يفو
يتلا ةيضرألا عطقلل ةبسنلاب ةزايحلاب ةقلعتملا ةينوناقلا

بجومب ةيقرتلاب دهعتملل صصخملا عورشملا ءاعو لكشت
يفخّرؤملا ................ مـــقر ضرألا عـــقوـــم راـــيــــتــــخا رضحــــم
وأ ............................ ةــــــــــيالو نــــــــــم رداصلا ............................

ةـــــــــــيالو نـــــــــــم رداص ضرألا عـــــــــــقوـــــــــــم صيصخـــــــــــت ررــــــــــــقــــــــــــم
.......................

 دقعلا ىلإ مامضنالا

:ةيقرتلاب دهعتملا حيرصت

يفخّرؤملا981-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8002 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج72
،ةــنــيدملاو نارــمــعــلاو نــكسلا رــيزو تاــيــحالص دّدــحـــي يذـــلا
،مّمتملاولّدعملا

2 يفخّرؤملا99-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4102 ةنس سرام4 قفاوملا5341 ماع ىلوألا ىدامج
لاــــجم يف قـــبطملا ةــــكرتشملا ةــــيكلملا ماــــظن جذوـــمن دّدـــحي
،ةيراقعلا  ةيقرتلا

42 يفخّرؤملا كرـــتشملا يرازوـــلا رارـــقـــلا ىضتـــقمبو –
ددحي يذلا7102 ةنس وينوي91 قفاوملا8341 ماع ناضمر
هـــــــجوـــملا نــكســـــملا نــــــمثوءاـــنــــبلا ةــــفـــلك باــــسح رــــــــصاـــــنع
،راجيإلاب عـــيبلل

2241 ماع ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
عيبلا دقع جذومن نمضتملاو1002 ةنس ويلوي32 قفاوملا

،لّدعملا ،راجيإلاب

:يتأي ام ررقي

رارقلا ماكحأ ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا
ةنس ويلوي32 قفاوملا2241 ماع ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا

.لّدعملا ،راجيإلاب عيبلا دقع جذومن نمضتملاو1002

قحلملا راـــجيإلاب عـــيبلا دـــــقع جذوــــمن ىــــــغلي:2 ةداملا
32 قفاوملا2241 ماع ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا رارقلاب
ضّوــــــعيو ،هالــــــعأ روــــكذملاولّدـــــعملا ،1002 ةــــنس وــــيلوي
.رارقلا اذهب قحلملا راجيإلاب عيبلا دقع جذومنب

ةّيــــــمسّرـــــلا ةدـــــــيرــــــجلا يف رارـــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم١2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دمـحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

راجيإلاب عيبلا دقع جذومن

)ة(قثوم ....................................... )ة( ذاتسألا مامأ رضح
........................................................................................... ـب

.............................................. ديسلا / ةسنآلا / ةديسلا-1

يف ........................................................... ـب )ة(دوــــــــــــــــلوملا
..............................................................................................
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اهب لومعملا نيناوقلل قباطم ةكرتشملا ةيكلملا ماظن –
،لاجملا اذه يف ةقبطملا دعاوقللو

رجأتسملا نم لك ةيوه ةقيثو نم اهيلع قداصم ةخسن –
،ةيقرتلاب ةدهعتملا ةئيهلا لثممو ديفتسملا

فرــــط نــــم يلوألا عــــفدــــلا دــــيدست تبــــثــــت عــــفد تالصو –
نمث نم % ........ ةبسن لثمت يتلا ،ديفتسملا رجأتسملا
،ةقشلا

.ديفتسملا رجأتسملا مساب ةقشلا نم ةدافتسالا ررقم  –

.)ةلمتحم ةيعجرم ةقيثو يأب كلذ لامكتسا(

:اهيلع قفتملا ةيدقاعتلا دونبلا

تحت عضي نأب ،هالعأ روكذملا ةيقرتلاب دهعتملا حّرصي
،راجيإلاب عيبلا ةغيص بسح ،ديفتسملا رجأتسملا فرصت
ةــيداــعــلا تاـــناـــمضلا لـــكـــب مزـــتـــلـــيو ،هالـــعأ نـــّيـــعملا نـــكسملا

اذه يف ةدراولا ةصاخلا كلت اذكو لاجملا اذه يف ةينوناقلاو
.ركذلا ةفلاسلا ةيعجرملا قئاثولا يفو دقعلا

راجيإلاب عيبلا طورش

دقعلا اذه عوـــضوم نـــكسملا عيب نمـــث ددــــح:ىلوألا ةداملا
ماقرألاب غلبملا ديدحت بجي( جد ......................................... ـب
.)فورحلابو

بحاص رجأتسملا ديفتسملل ةبسنلاب يئاهن نمثلا اذه
لـــــباقو ،2002-1002 ةــــنس لــــيجستلا عوــــضوم نــــكسلا بـــــلط
بلــط بحاص رــجأتسملا دــيــفــتسمــلــل ةــبسنــلاــب ةـــعـــجارـــمـــلـــل
موــــسرملا نـــم5 ةداـــملل اــــقفو3102 ةـــنس لــــجسملا نــــكسلا
قفاوملا2241 ماع مرحم92 يفخّرؤملا501-10 مقر يذيفنتلا

يرازوــــــلا رارــــــقلاو ،مّمتـــــملاولّدـــــعملا ،1002 ةـــــنس لـــــيربأ32
وينوي91 قفاوملا8341 ماع ناضمر42 يفخّرؤملا كرتشملا

.هالعأ نيروكذملا ،7102 ةنس

اعفد ددــــس هـــــّنأب دـــــيفتسملا رـــــجأتسملا حّرــــــصي :2 ةداملا
عيب رعس نم % ............... لثمي ،جد .......................... ـب ردقي
501-10 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٧ ةداملل اقفو نكسملا
،1002 ةنس ليربأ32  قفاوملا2241 ماع مرحم92 يفخّرؤملا
:ةيتآلا تايفيكلا بسح،هالعأ روكذملاو مّمتملاولّدعملا

،ءارشلاب تباثلا رارقإلا دنع ،01%

،نكسملا دجاوت عقومل لاغشألا يف قالطنالا دنع ،5%

،نكسملا صيصخت دنع ،5%

.نكسملا حيتافم ديفتسملا رجأتسملا مالتسا دنع ،5%

اذه يف نيعملا نكسملا عضو ىلع ةيقرتلاب دهعتملا قفاوي
مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط راجيإلاب عيبلل دقعلا

ليربأ32 قفاوملا2241 ماع مرحم92 يفخّرؤملا10-501
ةزــــجــنملا نكاـــسملا ءارـــش طورـــش دّدـــحي يذلا1002 ةنــــــس
،كلذ تاـــــيفيكوراــــــجيإلاب عــــيبلا راــــطإ يف ةـــيموــمع لاوـــمأب
.مّمتملاولّدعملا

:ديفتسملا رجأتسملا حيرصت

عـــــيـــــمـــــج ىلع عـــــلـــــطا هـــــنأب دـــــيـــــفـــــتسملا رـــــجأتسملا حّرصي
ةـيــعــجرملا قــئاــثوــلاو ةــيــمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا صوصنــلا
يف اهيلع صوصنملا طورشلا ةحارص لبقيو ،هاندأ ةّنيبملا

دعاوقلا ىلإ لماكلا همامضنا كلذ ىلع ةوالع حرصيو ،دقعلا اذه
اــــقــــبـــط ،دـقـعـلا اذـهـب ةـقــحــلملا ةــكرــتشملا ةــيــكــلملا مــظــنــت يتــلا
ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا99-41 مقر يذيفنتلا موسرـــمـــلل
ماظن جذومن دّدحي يذلا4102 ةنس سرام4 قفاوملا5341 ماع
.ةيراقعلا  ةيقرتلا لاجم يف قبطملا ةكرتشملا ةيكلملا

دقـعلا رـــيرـــــحت يف ،هاندأ عّقوملا قــــثوــــملا عرــــــش ،كلذ دعبو
.نافرطلا اهّرقأ يتلا تايقافتالا نمضتملا

حرص يــتلاو دــــقعلا مكـــحـــت يتلا قئاـــــثولاو نيــــناوــــقلا
:اهب ملعلا نافرطلا

،يــــندملا نوــــناقلا ماــــكحأل راــــجيإلاب عـــيبلا اذـــه عــــضخي-
41 يفخّرؤملا40-11 مقر نوناقلا ىلإو ،دوقعلاب ةصاخلا

يذلا1102 ةنس رياربف71 قفاوملا2341 ماع لوألا عيبر
عيمجو ةيراقعلا ةيقرتلا طاشن مظنت يتلا دعاوقلا دّدحي
مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىلإو ،ةيقيبطتلا هصوصن
لـــــيربأ32 قـــفاوملا2241 ماــــع مرــــحم92 يفخّرؤــــملا10-501

مـقر يذــيفنتلا موـــسرملا اذــــكو ،مّمـــتملاولّدعـــملا ،1002 ةــــنس
سرام4 قفاوملا5341 ماع ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا41-99

كرــــتشملا يرازوــلا رارـــقلاو،هالـــعأ نـــيروـــكذملا ،4102 ةــــنس
ةـــنس وـــينوي91 قــــفاوملا8341 ماــــع ناــــضمر42 يفخّرؤــــملا

نكسملا نمثوءانبلا ةفلك باسح رصانع دّدحي يذلا7102
.هاندأ ةنّيبملا ةيعجرملا قئاثولاو ،راجيإلاب عيبلل هجوملا

ىلع ةدايز ،اهدودحو امهتامازتلا ىدم يف نافرطلا دنتسي
يتلا هاندأ ةروكذملا قئاثولا ىلإ ،ركذلا ةفلاسلا صوصنلا

............................... خيراتب هلفسأ قثوملا ىدل اهعاديإ قبس

رضحـــم وأ ،ساسألا ضرألا ةـــيـــكـــلـــم تبـــثــــي يمسر دــــقــــع
.................... ةيالو نم رداصلا ةيضرألا ةعطقلا عقوم رايتخا
ررقم يأ وأ ............. مقر ..................................... يفخّرؤملا

..................................................................... ةيالو نم رداص
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رــجأتسملا درــط ةــيــقرــتــلاــب دـــهـــعـــتملا رشاـــبـــي نأ نـــكـــمـــي
اقبط ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل فلختملا ديفتسملا

.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم006 ةداملا ماكحأل

ديدستب نكسملا عاجرتسا دعب ةيقرتلاب دهعتملا موقيو
دــعــب ،دــيــفــتسملا رــجأتسملا هــعـــفد يذـــلا يلوألا عـــفدـــلا غـــلـــبـــم
فـــيـــلاـــكـــتـــلاو ةـــعوـــفدملا رـــيـــغ ةـــيرــــهشلا طاسقألا باستــــحا
.ءاضقلا فيلاكتو نكسملا لغشب ةقلعتملا ةفلتخملا

راـــــطإ يف دـــــيفتسملا رـــــجأتسملا ىلــــــع نّيـــــعتي :01 ةداملا
يه اـمـلـثــم فــيــلاــكــتــلا غــلــبــم ددسي نأ ،ةــكرــتشملا ةــيــكــلملا

ةرادإب مئاقلا باسح ىلإ ،ةكرتشملا ةيكلملا ماظن يف ةددحم
.)هنييعت( ............ وهو ةيقرتلاب دهعتملا نم نّيعملا كالمألا

يف اـــهيلع صوــــصنملا فـــــيلاكتلا غـــــلبم رّدـــــقي:11 ةداملا
غلبملا ديدحت( رهشلا يف جد ....................... ـب ،هالعأ01 ةداملا

ةددحملا تايفيكلل اقفو اهديدست متيو)فورحلاو ماقرألاب
.هالعأ8و7 نيتداملا يف

 .ايونس غلبملا اذه ةيقرتلاب دهعتملا عجاري نأ نكمي

نم ةــكرتشملا ءازـــــجألا ةرادإو رـــــييست ىلوـــــتي :21 ةداملا
دقعلا عوضوم نكسملا اهيف نوكي يتلا تايانبلا وأ ةيانبلا
كالمأ ةرادإب مئاقلا وأ ةيقرتلاب دهعتملا ،اهنم ءزج يلاحلا
بجومب نّيعملاو)هنييعت( .....................................................
...............................:خيراتب نيفرطلا نيب ةعّقوملا ةيقافتالا

...........................:مقر تحت

ىقبي ،نكسملا نمثل يلكلا ديدستلا ةلاح يف :31 ةداملا
ءازـجألاـب ةـقـلــعــتملا فــيــلاــكــتــلا لــك عــفدــب اــمزــلــم دــيــفــتسملا
متي يذلا كالمأ ةرادإب مئاقلا وأ ةيقرتلل دهعتملل ةكرتشملا

.هـــب لوـــمـــــــعملا مــيـــظـــنتلل اــــقـــــبط اذـــــهو،نأـــــشلا اذـــهل هــنيــــيعت
ءازجألا ةنايص نامضب ةيقرتلاب دهعتملا مزتلي ،لباقملا يفو
.ديفتسملل ةكرتشملا

ةينوناقلا تاءارجإلا ةرشابم متي ،عفدلا ضفر ةلاح يفو
.هدض

ةرتــفلا لك لالـــخ ديفتـــســملا رجأتـــسملا دهعـــتي :41 ةداملا
عيمجب ،هتقفن ىلع مايقلاب راجيإلاب عيبلا لاجآ يطغت يتلا
ةيانبلا ةناتم ضّرعي نأ نود هنكسمل ةيلخادلا تاحالصإلا
.رطخلل

يجراخلا لكشلا يف رييغت لك اتاب اعنم عنمي :51 ةداملا
لامعتسالا رييغت وأ ذفاونلا ىلع كيبابشلا عضوك نكسملل
.تافرشلل يلصألا

،هالعأ ةنّيبملا غلابملاو تاديدستلا هذه تبثت :3 ةداملا
رجأتسملا اـهمّلسي ةــيلصأ ةـــيكنب تالوــــصو دوـــجوب اـــنوناق
يف اهليجستب موقي يذلا ةيقرتلاب دهعتملا ىلإ ديفتسملا

.هتبساحم

ءادألا بجاولا نمثلا نم يقبتملا غلبملا ردقي:4 ةداملا
يلاملا غــلــبملا مصخ دـــعـــب دـــيـــفـــتسملا رـــجأتسملا فرـــط نـــم
جد ................................................. ـب يصخشلا يلوألا عفدلل
  .)فورحلابو ماقرألاب(

نـــــــــــــمـــث نـــــــــم يـــــــــــــقــبـــتملا عــــــــــــفد لــــــــــــــجأ ددــــــــــحي :5 ةداملا
عــــــــــــفدلا غـــــــلـــبم مـــــــصـــخ دـــــــــعب ،هالـــــــعأ روـــــــكذـــملا نـــــــكــــســملا
.)تاونس( ................ ـب يلوألا

قحتسملا غلبملا دقعلا اذهب ةقحلملا عفدلا ةمانزر ددحت
خيراتلا ةياغ ىلإ ديفتسملا رجأتسملا فرط نم ايرهش

.اهيلع قفتملا ةدملل ددحملا

يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقبط:6 ةداملا
32 قـــــــفاوملا2241 ماـــــع مرــــحم92 يفخّرؤـــــملا501-10 مــــقر
نكمي ،هالـعأ روـــكذملاومّمـــتملاولّدــــعملا ،1002 ةـــنس لــــيربأ
ديدستب موقي نأ ،كلذ يف بغر نإ ،ديفتسملا رجأتسملا

ديصرلا عومجم وأ ةيرهش طاسقأ ةدع وأ يرهش طسق
.اهقاقحتسا دعوم لولح لبق يقابلا

ةـعجارم ،ةــــلاحلا هذــه يف ،ةيقرتلاب دــــهعتملا ىلــــع نّيـــعتي
.ةددسملا عوفدلا بسح طاسقألا قاقحتسا ةمانزر

مظتنم دــــيدستب دــــيفتسملا رـــــجأتسملا دـــــهعتي:7 ةداملا
رهشلا نم ىلوألا رشع ةسمخلا مايألا لالخ يرهش طسق لكل

قوفي عفدلا يف رخأت لكو ،اهيلع قفتملا ةمانزرلا بسح
%2 ةمارغ عفد ىلإ ديفتسملا رجأتسملا ضرعي رهش ةدم
.رخأتلا نم رهش لك نع

رهش دعب لوألا يرهشلا طسقلا ديدست بجي :8 ةداملا
لاجآلا يف حيتافملا ميلست رضحم ىلع عيقوتلا خيرات نم
تحت ضرغلا اذهل صصخملا يكنبلا باسحلا يف ةددحملا

ةلاكو)كنبلا ديدحت( ىدل حوتفملا ................................ مقر
.)ناونعلا( ........................................

طاـــــــسقأ )3( ةـــــثالث دـــــيدـــست مدــــع ىلـــــع بـــــترتي :9 ةداملا
امهنم لك ةدم ،)2( نيراذعإب ينعملا غيلبت دعب ةيرهش
راـــعشإلا عــــم ةــــنــــمضم ةــــلاسرــــب اــــموــــي )51( رشع ةسمــــــــــــخ
ىلع دقعلا اذه خسف ،ىرخأ ةينوناق ةليسو يأ وأ مالتسالاب
.هدحو ديفتسملا رجأتسملا ةيلوؤسم
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اهلوح عقي يتلا كلت وأ ةصتخملا حلاصملا نم ةبولطملا
ماـكـحأل اـقـبـط ،دـقــعــلا قــئاــثوو دــنس عــم ةــقــباــطــم يهو وــهس

 .يندملا نوناقلا نم48 ةداملا

: )ة( ذاتسألا بتكم ىدل يمسرلا لـــكـــشلا يف دـــقـــعــــلا اذـه رّرــح
.)ة( قثوم .............................................

.هيلع نيفرطلا عيقوت خيرات نم ءادتبا هلوعفم يرسيو

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

.)ة( عّقوملا )ة( قثوملا فرط نم

،دــــيفتسملا رــــجأتسملا ىلــــع اــــتاب اـــــعنم عنمي :61 ةداملا
اذه عوضوم هنكسم رّجؤي نأ ،راجيإلاب عيبلا ةرتف ءانثأ
سرامي وأ ةيئزج وأ ةيلك ةفصب ،ريغلل هنع لزانتلا وأ دقعلا

.يراجت وأ ّرح طاشن يأ هيف

لقن ّرقي الو ،اــــفقوم اــــعباط دــــقعلا اذـه يـستكي:71 ةداملا
.ديفتسملا رجأتسملل ،راجيإلاب عيبلا عوضوم ،نكسملا ةيكلم

نـكسملا ةـيـكـلـم لـقـنـب ماـيـقـلاـب ةـيـقرـتـلاـب دـهـعــتملا مزــتــلــي
ةينقتلا قئاثولا راهشإ دعب )ديفتسملا رجأتسملا( ديفتسملل
36-67 مقر موـــسرــملا نــم88 ةداـــملا ماــكحأل اــــقبط ةــينوناقلاو
ةنس سرام52 قفاوملا٦٩٣١ ماع لوألا عيبر٤2 يفخّرؤملا

 .مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتب قلعتملاو6791

،ةيقرتلاب دـــهعتملاو دـــيفتسملا رــــجأتسملا دـــهعتي :81 ةداملا
نسحب ةيدقاعتلا تامازتلالا عــيمج ذيـــفنتب ،هـــصخي اـــميفّ لك
ةــــــــيعيرشتلا ماـــــــكحألاو دـــــــقعلا دوـــــــنبل اــــــقبطو ةـــــــلدابتملا ةــــــــينلا

.كلذب ةلصتملا ةيميظنتلاو

قــــــثوملا ناــــــضّوــــفي اـــــمهنأ ناــــــفرــــطلا حّرـــــصي:91 ةداملا
ةـمزالـلا تالــيدــعــتــلاو تاــحــيــحصتــلا ءارــجإب هــلــفسأ عــّقوملا

ةقفاوملاب هيلع علطا

ةيقرتلاب دهعتملا
ةيراقعلا

ةقفاوملاب هيلع علطا

ديفتسملا رجأتسملا

ةسنآلا / )ة(ديسلا
.....................................
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