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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

٤٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا لدعي ،22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف خّرؤم831-22مقر يسائرموسرم
ماظنو نيفظوملا تابترملةيلالدتسالا ةكبشلا ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا
..............................................................................................................................................................................مهبتاور عفد

7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا لدعي،22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابـــعــش82 يف خّرؤم931-22مقر يسائر موسرم
يلغاشلةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا
................................................................................................................ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا بصانملا

8٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا لدعي،22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف خّرؤم٠٤1-22مقر يسائر موسرم
مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا

..........................مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلّكشملا رصانعلاو مهتابجاوو

822–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا لدعي،22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف خّرؤم1٤1-22مقر يسائر موسرم
نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم3 يف خرؤملا

..............................................................................................................................................ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

٤1 مقر قحلملا  ىلع ةـــــقفاوملا نــــمضتي ،22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف خّرؤم2٤1-22مقر يسائر موسرم
''رسنلا دالوأ'' نييمسملا نيتحاسملا يف اهلالغتساو تاــــقورحملا نع ثحبلل2991 ةنس ربمفون٤2 يف خرؤملا دقعلاب
،كارطانوس ةينطولا ةكرشلا نيب22٠2 ةنس رياربف7 يف رـــــئازجلا ةـــنيدمب  مربملا )٥٠٤و٥12 : ناتلتكلا( ''طامجل لزنم''و

......''أ . س . أ٥٠٤ نويساروـــــلــــبسكإ لوصبير''و ''يسكدورب يزاروـــــلــــبسكإ  اــيريجلأ انيماترب ت ب'' يتــكرشو ،مـــهـسأ تاذ ةــكرــش

لولح ةبسانمب وفع تاءارــــجإ نـــــــمـــــضـــتــــي ،22٠2 ةنس ليربأ3 قــــفاوــــملا3٤٤1 ماعناضمر2 يف خّرؤم3٤1-22 مقر يسائرموسرم
...............................................................................................................................................................كرابملا ناضمر رهش

تاءارــجإل ةفــيـكـملا ةـصاخلا ريبادتلا ددحي ،22٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٥ يف خّرؤم٤٤1–22مقر يسائر موسرم
 ....نارهول ةرـشـع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةــنـجل تاــقــفن ىلــع ةــقـبـطـملا ةـيـموــمـعلا تاـــقــفــصلا مارـــبإ

ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي ،22٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش72 يف خّرؤم٥31-22مقر يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................يئاملا نـــمألاو

ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا مــيظنت نــمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش72 يف خّرؤم631-22مقر يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا

ةرازوـــل ةــماــعــلا ةيشتفملا ماـــهم ددـــحي ،22٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش72 يف خّرؤم731-22 مقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................................اــهرـيـسو اــهميـظــنتو يــئاــمـلا نــمألاو ةـيـــئاــمـــلا دراوـــملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ىمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................................................................مناغتسم ةعماج ىدل”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................................................ةيادرغ ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“
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ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................................................................ركسعم ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................................................1 ةنتاب ةعماج ىدل”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................ةفلجلا ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................................................................................................................ةركسب ةعماج ىدل”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................ةياجب ةعماج ىدل”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................................................................................سابعلب يديس ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................................ةدكيكس ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................سارهأ قوس ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................لجيج ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................................ةريوبلا ةعماج ىدل”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................ةزابيتب يعماجلا زكرملا ىدل”ةنضاحلا“

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................ةماعنلاب يعماجلا زكرملا ىدل”ةنضاحلا“

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام8 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٥ يف خرؤم رارق
....................................................................ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو يعامتجالا نامضلا لاجم

ربمفون2 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤم رارق
...............................................ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس

ةينالديصلا ةعانصلاةرازو

ةرازول ةّيمسر ةرشن ثادــــحإ نــمـــضـــتــي ،22٠2 ةــنــــس رـــيارــبف61 قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــع بــجر٥1 يف خّرؤــــم كرــــتــشـــم يرازو رارـــــق
................................................................................................................................................................ةينالدـيصلا ةـعاـنصلا
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يف خرؤملا٤٠3-7٠ مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو–

يذـــلا7٠٠2 ةـنـس رــبـمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناـضـمر71

عفد ماظنو نيفظوملا تابترملةيلالدتسالا ةكبشلا ددحي

،ممتملاو لدعملا ،مهبتاور

: يتأي ام مسري

تاـبـترـمـللةـيــلالدــتـسالا ةــــكــبـشــلا لدـــعت: ىلوألا ةّداملا

٤٠3-7٠مقر يسائرلا موسرملا نم2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا

ماظنو نيفظوملا تابترملةيلالدتسالا ةكبشلا ددحي يذلا

: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،مهبتاور عفد

3٤٤١ ماع نابعش٨2 يفخّرؤم٨3١-22مقر يسائرموسرم
موسرملا لدـــــعـــــي ،2202 ةـــــنس سراـــــم١3 قـــــفاوملا
٨2٤١ ماع ناضمر7١ يفخرؤملا٤03-70 مقر يسائرلا
ةكبشلا ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
.مهبتاور عفد ماظنو نيفظوملا تابترملةيلالدتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

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

ةّيميظنتميسارم

تاجردلل يلالدتسالا مقرلا الا مقرلا
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٠81

٤91

112

722

7٤2

٥62

382

2٠3

323

٤٤3

663

٥21

٥31

٥٤1

7٥1

961

381

991

٥12

٤32

2٥2

٤72

٤92

٤13

633

8٥3

283

6٠٤

831

8٤1

٠61

371

681

1٠2

912

632

8٥2

772

2٠3

323

6٤3

٠73

٤93

٠2٤

7٤٤

٠٥1

161

٤71

881

3٠2

912

932

٥٥2

182

2٠3

923

2٥3

773

3٠٤

٠3٤

8٥٤

78٤

ةيداحلا ةرشاعلا ةعساتلا ةنماثلا ةعباسلا ةسداسلا ةسماخلا ةعبارلا ةثلاثلا ةيناثلا ىلوألا
 ةرشع

ةيناثلا
 ةرشع
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تاجردلل يلالدتسالا مقرلا الا مقرلا
الدتس

يل
ندألا

 ى

لا
نص

 ف

ا
مل

 ةعومج

٠89

٠٤٠1

٥٠11

٥711

٠٥21

٠331

٠3٥1

٠٥

3٥

6٥

9٥

36

76

77

89

٤٠1

111

811

٥21

331

3٥1

8٤1

7٥1

661

771

881

٠٠2

٠32

691

8٠2

122

٥32

٠٥2

662

6٠3

6٤2

162

772

٤92

313

333

383

٤92

213

233

3٥3

٥73

993

9٥٤

٤٤3

٥63

783

21٤

83٤

66٤

63٥

293

61٤

2٤٤

٠7٤

٠٠٥

23٥

216

2٤٤

96٤

89٤

92٥

36٥

99٥

986

٠9٤

٠2٥

3٥٥

88٥

٥26

٥66

٥67

٠٤٥

37٥

8٠6

7٤6

886

237

2٤8

88٥

٤26

366

٥٠7

٠٥7

897

819

ةيداحلا ةرشاعلا ةعساتلا ةنماثلا ةعباسلا ةسداسلا ةسماخلا ةعبارلا ةثلاثلا ةيناثلا ىلوألا
 ةرشع

ةيناثلا
 ةرشع

1 يعرف مسق

2 يعرف مسق

3 يعرف مسق

٤ يعرف مسق

٥ يعرف مسق

6 يعرف مسق

7 يعرف مسق

لا جراخ
نص

 ف

بترللقفاوملا ىندألا يلالدتسالا مقرلا لحم موسرملا اذه بجومب هيلع صوصنملا ىندألا يلالدتسالا مقرلا لحي :2 ةّداملا
.ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا

ناك يتلا ةجردلاو فنصلا سفن يفو هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةكبشلا يف فظوملا فينصت داعي:3 ةّداملا
.موسرملا اذه لوعفم نايرس ةيادب خيرات دنع اهزوحي

.22٠2 ةنس سرام لوأ نم ءادتبا موسرملا اذه لوعفم يرسي :٤ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :5 ةداملا

.22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★––––––––––

يسائرلا موسرملا لدعي،2202 ةنس سرام١3 قفاوملا3٤٤١ ماع نابـــعــش٨2 يفخّرؤم٩3١-22مقر يسائر موسرم
ةدايزلا حنم تايفيك ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا٨2٤١ ماع ناضمر7١ يفخرؤملا703–70 مقر
.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا بصانملا يلغاشلةيلالدتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(1٤1و7–19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

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

ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا بصانملا يلغاشلةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

: يتأي ام مسري

82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا نم3 ةداملا يف هيلع صوصنملا لودجلا لدعي : ىلوألا ةّداملا
تارادإلاو تاسسؤملايف ايلعلا بصانملا يلغاشلةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا
: يتأي امك ،ةيمومعلا

تايوتسملا

ةيلالدتسالا ةدايزلا

1

٥٤

2

٥٥

3

٥6

٤

٥7

٥

٥9

6

٥21

7

٥61

8

٥12

9

٥72

٠1

٥٤3

11

٥2٤

21

٥1٥

31

٥16

٤1

٥27

أ
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82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا يف هيلع صوصنملا لودجلا لدعي:2 ةّداملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا

ةيّملسلا تايوتسملا
ماسقألا

1

2

3

٤

1

2

3

1

2

3

٠221

82٠1

768

137

716

22٥

2٤٤

٤73

713

٠72

٠٤7

٥26

82٥

7٤٤

873

123

372

232

891

٠71

2٥٤

383

٥23

672

٥32

1٠2

271

7٤1

721

٠11

972

832

3٠2

٤71

9٤1

821

111

69

٤8

٤7

671

1٥1

٠31

211

أ

ب

ج

3-م2-م١-م-ممفانصألا

تايوتسملل ةقفاوملاةيلالدتسالا ةدايزلا لحم موسرملا اذـــه يف اــهـيـلـع صوـصـنـملاةـيــلالدـتـسالا ةداـــيزــلا لـحـــت:3 ةّداملا
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ايلعلا بصانملل ةيمـّـلسلا

سفن يف ،هالعأ2و ىلوألا نيتداملا يف امهيلع صوصنملا نيلودجلا يف ايلعلا بصانملا يلغاش فينصت داعي:٤ ةّداملا
.موسرملا اذه لوعفم نايرس ةيادب خيرات دنع اهنوزوحي اوناك يتلا ةيمّـلسلا تايوتسملا

.22٠2 ةنس سرام لوأ نم ءادتبا موسرملا اذه لوعفم يرسي :5 ةّداملا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :6 ةداملا

.22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع
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3٤٤١ ماع نابعش٨2 يفخّرؤم0٤١-22مقر يسائر موسرم
يسائرلا موسرملا لدعي،2202 ةنس سرام١3 قفاوملا

قفاوملا٨2٤١ ماع ناضمر7١ يف خرؤملا٨03–70 مقر
فيظوت تايفيك ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس٩2
رصانعلاو مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلّكشملا

.مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو
––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
ةرقفلا(1٤1و7–19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم )ىلوألا
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خرؤملا8٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلّكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

: يتأي ام مسري

لغشلا بصانملةيلالدتسالا ةكبشلا لدعت: ىلوألا ةّداملا
يساــئرــلا موــسرــملا نــم٥٤ ةداـــملا يـف اـــهــيـلـــع صوـصــنــملا

قــــــفاوــــمــلا82٤1 ماــــع ناــضــمر71 يـف خرؤـــملا8٠3–7٠ مــــقر
ناوعألا فيظوت تايفيك ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92
ةــلـــكـشـملا رــصاــنــعــلاو مـــهـتاــبــجاوو مــهــقوـــقــحو نــيدـــقاـــعـتــملا
يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل
: يتأي امك ،مهيلع قبطملا

ةيلالدتسالا ماقرألافانصألالغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع –

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع–

سراح–

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس–

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع–

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس–

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع–

ةريظح سيئرو ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس–

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع–

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع–

لوألا ىوتسملا نم  ةياقو نوع–

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع–

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع–

1

2

3

٤

٥

6

7

٠٥2

962

٠92

313

833

٥63

893

لغشلا بصانمل قفاوملا يلالدتسالا مقرلا لحم موسرملا اذه يف هيلع صوصنملا ىندألا يلالدتسالا مقرلا لحي :2 ةّداملا
.اهب لومعملا ةيميظنتلا صوصنلا يف اهيلع صوصنملا

يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا لغشلا بصانملةيلالدتسالا  ةكبشلا يف دقاعتملا نوعلا فينصت داعي :3 ةّداملا
.موسرملا اذه لوعفم نايرس ةيادب خيرات دنع اهزوحي ناك يتلا ةينهملا ةربخلا تاونس ددعو فنصلا سفن

.22٠2 ةنس سرام لوأ نم ءادتبا موسرملا اذه لوعفم يرسي :٤ ةّداملا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :5 ةداملا

.22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع
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يف خرؤــملا822–٠9 مــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم3
نــيذــلا لاـــمـــعـــلا ىلع قـــبـــطـــت يتـــلا تاـــبـــترملا حـــنـــم ةـــيـــفـــيـــك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

: يتأي ام مسري

٥ ةداملا يف هيلع صوصنملا لودجلا لدعي: ىلوألا ةّداملا
مّرـحــم3 يـف خرؤــملا822–٠9 مـقر يذــيــفـنـتلا موــسرـــملا نـــم
ةيفيك ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع
نوسراـمـي نـيذــلا لاــمــعــلا ىلع قــبــطــت يتــلا تاــبــترملا حــنــم
:  يتأي امك ،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

3٤٤١ ماع نابعش٨2 يفخّرؤم١٤١-22مقر يسائر موسرم
يذيفنتلا موسرملا لدعي،2202 ةنس سرام١3 قفاوملا

قفاوملا١١٤١ ماع مّرحم3 يف خرؤملا٨22–0٩ مقر
تابترملا حنم ةيفيك ددحي يذلا0٩٩١ ةنس ويلوي52
فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا

.ةلودلا يف ايلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
ةرقفلا(1٤1و7–19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم )ىلوألا
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

7913

3633

82٥3

3963

9٥83

٤2٠٤

٠91٤

٥٥3٤

٠2٥٤

686٤

1٥8٤

61٠٥

281٥

٠٥33

32٥3

6963

9683

3٤٠٤

612٤
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26٥٤
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9٠9٤

28٠٥

٥٥2٥

92٤٥

2٠٥3

3863

٤683

٥٤٠٤
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7٠٤٤
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٠77٤
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231٥
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٤9٤٥

٥76٥
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23٠٤
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٠٠2٤
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197٤
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183٥

87٥٥

٥77٥
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9616
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863٤

37٥٤

877٤

289٤

781٥

293٥

79٥٥

1٠8٥

6٠٠6

1126

61٤6

111٤

323٤

63٥٤

9٤7٤

169٤

٤71٥

783٥

99٥٥

218٥

٤2٠6

7326

٠٥٤6

2666

362٤

٤8٤٤

٤٠7٤

٥29٤

٥٤1٥

663٥

68٥٥

7٠8٥

72٠6

8٤26

86٤6

9866

9٠96

٥1٤٤

٤٤6٤

278٤

٠٠1٥

923٥

7٥٥٥

687٥

٤1٠6

2٤26

17٤6

9966

7296

6٥17

86٥٤

٤٠8٤

٠٤٠٥

672٥

31٥٥

9٤7٥

٥89٥

1226

8٥٤6

٤966

٠396

6617

3٠٤7

٠27٤

٤69٤

8٠2٥

2٥٤٥

696٥

٠٤9٥

٥816

92٤6

3766

7196

1617

٥٠٤7

9٤67

278٤

٤21٥

673٥

826٥

٠88٥

2316

٤836

6366

8886

٠٤17

2937

٤٤67

6987

ةسرامملا تاونس ددعل ةقباطملا ةدايزلا عم يساسألا يلالدتسالا مقرلا

ناتنس
)2( 

٤
تاونس

6
 تاونس

٨
 تاونس

0١
تاونس

2١
 ةنس

٤١
ةنس

6١
 ةنس

٨١
ةنس

02
 ةنس

22
ةنس

٤2
ةنس

مقرلا
يلالدتسالا

 يساسألا
 فنصلا

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 مسق
ديحو

أ

ب

ج

د

ـه

و

ز

مسقلا

٥٤٠3

3٠23

٠633

81٥3

٥763

3383

٠993

8٤1٤

٥٠3٤

36٤٤

٠26٤

877٤

٥39٤

فنصلا سفن يفو هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةكبشلا يف ةلودلا يف ايلع ةفيظو لغاش فينصت داعي :2 ةّداملا
.موسرملا اذه  لوعفم نايرس ةيادب خيرات دنع اهزوحي ناك يتلا ةجردلاو مسقلاو

.22٠2 ةنس سرام لوأ نم ءادتبا موسرملا اذه لوعفم يرسي :3 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٤ ةداملا

.22٠2 ةنس سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف رئازجلاب رّرح
نوبت ديجملا دبع
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3٤٤١ ماع نابعش٨2 يفخّرؤم2٤١-22مقر يسائر موسرم
ةـــــقفاوملا نــــمضتي ،2202 ةنس سرام١3 قفاوملا

ربمفون٤2 يفخرؤملا دقعلاب٤١ مقر قحلملا  ىلع
يف اهلالغتساو تاــــقورحملا نع ثحبلل2٩٩١ ةنس

''طامجل لزنم''و ''رسنلا دالوأ'' نييــّمسملا نيتحاسملا
يف رـــــئازجلا ةـــنيدمب  مربملا )50٤و5١2 : ناتلتكلا(
،كارطانوس ةينطولا ةكرشلا نيب2202 ةنس رياربف7

اـــنــيــماـــترـــب ت ب'' يــتــكرــشو ،مــــهــسأ تاذ ةــكرــش
لوــصـبير''و ''يــسـكدورــب يزاروـــــلــــبــسكإ  اـــــيرــيجلأ
.''أ . س .أ50٤ نويساروـــــلــــبسكإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــمـــلا اـــمــيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا8٤–89 مقر يسائرلا موــسرــمـــلا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياربف11 قفاوملا81٤1 ماع لاوش٤1
تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا

لدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،ممتملاو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةــنس وــيـــلوـــي7 قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا211-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضــتـقـمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش21
،ةقاطلل ىلعألا سلجملا ءاشنإ

يف خرؤملا٤6–39 مقر يذيفــنـتلا موــسرــمـلا ىضتــقـمبو –
نمضتملاو3991 ةنس رياربف72 قفاوملا31٤1 ماع ناضمر٥
اهلالغتساو تاقورحملا نـع ثــحـبلا دــقــع ىلــع ةـــقـــفاوــملا

)٥12 : ةـلـتــكـلا( ''رـــسـنلا دالوأ'' نييــمسـملانيتــحاــســملاــب
يف رئازجلا ةنيدــمب مرــبملا ،)٥٠٤ : ةـلــتـكـلا( ''طامــجل لزـنــم''و
''كارطانوس'' ةينطولا ةسسؤملا نيب2991 ةنس ربمفون٤2
،ةدودحملا ''ايريجلأ أ و ل ل'' ةكرشو

يف خرؤملا932–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددـحـي يذــلا12٠2 ةنـس وــياــم13 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع لاّوــش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

يـف خرؤـملا دــقــعـلاــب٤1 مـــقر قــحـلـملا ىلــع عالطالا دـــعــبو –
اهلالغتساو تاقورحملا نــع ثــحـبلل2991 ةـنـس رـبـمـفوــن٤2

''طامجل لزنم''و ''رسنلا دالوأ'' نييمسملا نيتحاسملا يف
رياربف7 يف رئازجلا ةنيدمب مربملا  )٥٠٤و٥12 : ناتلتكلا(

،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلا نيب22٠2 ةنس
''يسكدورب يزارولبسكإ ايريجلأ انيماترب ت ب'' يتكرشو
،''أ.س ،أ٥٠٤ نويسارولبسكإ لوصبير''و

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤملا دقعلاب٤1 مقر قحلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلل2991 ةنس ربمفون٤2 يف
''طامجل لزنم''و ''رسنلا دالوأ'' نييمسملا نيتحاسملا يف

رياربف7 يف رئازجلا ةنيدمب مربملا  )٥٠٤و٥12 : ناتلتكلا(
تاذ ةــكرش كارــطاــنوس ةــيــنــطوـــلا ةـــكرشلا نيب22٠2 ةـــنس

يزاروــلــبسكإ اــيرــيجلأ اــنـــيـــماـــترـــب ت ب'' يتـــكرشو مـــهسأ
ذفنيو ،''أ.س ،أ٥٠٤ نويسارولبسكإ لوصبير''و ''يسكدورب

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سرام13 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش82 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

3٤٤١ ماعناضمر2 يفخّرؤم3٤١-22 مقر يسائرموسرم
تاءارــــجإ نـــــــمـــــضـــتــــي ،2202 ةنس ليربأ3 قــــفاوــــملا

.كرابملا ناضمر رهش لولح ةبسانمب وفع
ــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

)8و7(19 ناــتداــمــلا اـمــيـس ال ،روــتــسدـــلا ىلــع  ءاــنـــب –
،هنم281و

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نــمـضـتملاو6691 ةـنـس وــيــنوــي8 قـــفاوــملا
،ممتملاو لدعملا

ىلعألا سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو –
،روتسدلا نم281 ةداملا ماكحأل اقبط ءاضقلل

: يتأي ام مسري

رــيــغو نوــسوــبحملا صاخشألا دــيـفـتـسـي :ىلوألا ةّداملا
اذه ءاضمإ خيرات دنع ايئاهن مهيلع موكحملا نيسوـبحملا
ناضمر رهش لولح ةبسانمب ،وفع تاءارجإ نم ،موسرملا
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،كرابملا

رـيـغ صاــخشألا ،ةــبوـقـعـلل اـيـلــك اوــفــع ديــفــتـسـي:2 ةّداملا
مهتبوقع يواست نيذلا ايئاهن مهيلع موكحملا نيسوبحملا
.اهنع لقي وأ رهشأ )6( ةتس مهتبوقع يقابوأ
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صاــــخشألا ،ةــبوــقــــعــلـل اـــيـــلـــك اوـــفــع دــيــفـتـســي:3 ةّداـملا
يــقاـــب يواـــســي نــيذـــلا اـــيــئاــهــن مــهـيـلــع موـــكــحملانوــسوــبـحملا

ماــكحأ نع رظنلا ضغب اهنع لقي وأ رــهـشأ )6( ةـتــس مـــهـتبوــقــع
.هاندأ8و7 نيتداملا

)6( ةتس ةدمل ةبوقعلل ايئزج اضيفخت ديفتسي:٤ ةّداملا
نيذلا ايئاهن مهيلع موكحملا نوسوبحملا صاخشألا ،رهشأ
نيرشع يواسيو رهشأ )6( ةتس نع مهتبوقع يقاب ديزي
.اهنع لقي وأ ةنس )٠2(

ةبوقعلل يئزجلاو يلكلا ضيفختلا ةدم عفرت:5 ةّداملا
ارهش )21( ةرشع ينثا ىلإ ،هالعأ٤و3 نيتداملا يف ةروكذملا
نيذلا ايئاهن مهيلع موكحملا نيسوبحملا صاخشألا ةدئافل
دنع اهنع ديزي وأ ةنس )٥6( نيتسو اسمخ مهنس يواست
.موسرملا اذه ءاضمإ خيرات

: موــسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي:6 ةّداملا

1٠-6٠ مقر رمألا ماكحأب نوينعملا نوسوبحملا صاخشألا –
6٠٠2 ةنس رياربف72 قفاوملا72٤1 ماع مرحم82 يف خرؤملا

،ةــينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ذيفنت نمضتملاو

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحملا صاخشألا –
اـهــيلـع بــقاـــعـملاو صوــصـنملا مــئارــجلا مـــهـباــكــترا ةــلواـــحـم
يناثلا عيبر3 يف خرؤملا3٠-29 مقر يعيرشتلا موسرملاب
ةحفاكمب قلعتملاو2991 ةنس ربمتبس٠3 قفاوملا31٤1 ماع
موكحملا صاخشألا اذكو ،ممتملاو لدعملا ،باهرإلاو بيرختلا

صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم وأ مهباكترا ببسب مهيلع
نم181و21رركم78 ىلإ رركم78 داوملاب اهيلع بقاعملاو
 ،بيرختلاو باهرإلا لامعأب ةقلعتملاو تابوقعلا نوناق

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحملا صاخشألا –
بورهلاو ليتقتلاو سسجتلاو ةنايخلا مئارج مهباكترا ةلواحم
دـهـعـلا ثيدـح لـفـط لــتــقو مــيــمستــلاو لوصألا لــتــقو لــتــقــلاو
ىلإ يضفملا يدمعلا حرجلاو برضلاو بيذعتلاو ةدالولاب
يضفملا يدمعلا حرجلاو برضلاو اهثادحإ دصق نود ةافولا
نودب وأ حالسب يدمعلا حرجلاو برضلاو ةميدتسم ةهاع ىلإ

اــهــيــلــع بقاــعملاو صوصنملا لاــعــفألا ،أطخلا لــتـــقـــلاو حالس
٥٥2و٤٥2و881و78و٤8و٤6و36و26و16و٠3 داوملاب
362و رركم362و362و162و٠62و9٥2و8٥2و7٥2و6٥2و
962و رركم662و662و٥62و٤62و2رركم362و1رركم
،تاـبوقعلا نوناق نم882و672و٥72و272و172و٠72و

مـهـباـكــترا بـبـسـب اــيــئاـــهــن مـــهــيــلع موـــكــحملا صاـخشألا –
دض تارماؤملاو تاءادتعالا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم وأ

صوصنملا لاعفألا ،نطولا ضرأ ةدحوو ةمالسو ةلودلا ةطلس
،تابوقعلا نوناق نم87و77 نيتداملاب اهيلع بقاعملاو

مـهباـكـترا ببـسـب اـيــئاـــهــن مـــهـيــلـع موـــكـــحملا صاـــخـشألا –
سبحلاو ضبقلاو فطخلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم وأ

رصاق ىلع فنع ريغب وأ عم ءايحلاب لخملا لعفلاو زجحلاو

ىلع ضيرحتلاو مراحملا يوذ نيب ةشحافلاو باصتغالاو
داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،ةراعدلاو قسفلا

٥33و٤33و٤92و1 رركم392و رركم392و392و292و192
6٤3و٤٤3و3٤3و2٤3و رركم733و733و633و )2 ةرقفلا(
،تابوقعلا نوناق نم8٤3و7٤3و

مـهـباــكـترا بــبـســب اــيــئاـــهن مـــهـيـلــع موـــكحملا صاــخـشألا –
رارشأ ةيعمج نيوكت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم وأ

صوصنملا لاـــــــعـــــــفألا ،ةـــــــفوصوملا تاـــــــقرسلاو تاـــــــقرسلاو
٠٥3و رركم٠٥3و٠٥3 و771و671 داوملاب اهيلع بقاعملاو
٤٥3و3٥3و2٥3و رركم1٥3و1٥3و2رركم٠٥3و1رركم
،تابوقعلا نوناق نم163و

مــهباـكـترا بــبـسـب اــيــئاـــهــن مـهـيـلــع موـكـحملا صاــخـشألا –
ةيمومعلا تاررحملا ريوزت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم وأ
ةــــيراــــجــتـلا وأ ةـيـــفرـــعــلا تاررــحملا رــيوزـــتو ةــيـمـسرـلا وأ
رادصإو تاداهشلاو ةيرادإلا قئاثولا يف ريوزتلاو ةيفرصملا وأ

مالتسا لوبق وأ كيش فييزت وأ ريوزتو ديصر نودب كيش
اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،فيزم وأ روزم كيش
،تابوقعلا نوناق نم٥73و٤73و922 ىلإ٤12 داوملاب

مهباــكترا ببـسـب اــيـئاــــهـــن مـــهـيـلــع موـــكحملا صاـــخـشألا –
ةعورشملا ريغ ةبراضملا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم وأ

،ةيبطلاو ةيئاذغلا داوملا يف سيلدتلاو علسلا عيب يف شغلاو
92٤و371و271 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا
،تابوقعلا نوناق نم٥3٤ ىلإ

مـهـباـكــترا بـبـسـب اــيــئاـــهــن مـــهــيـلـع موـــكحملا صاــخــشألا –
بقاعملاو صوصنملا تايانجلاو حنجلا مهباكترا ةلواحم وأ

ىلوألا ىدامج32 يف خرؤملا٥1-12مقر نوناقلا بجومب اهيلع
ةحفاكمب قلعتملاو12٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3٤٤1 ماع
،ةعورشملا ريغ ةبراضملا

مهـباــكــترا بـبـسـب اـــيــئاـــهــن مـــهـيــلع موــــكــحملا صاخشألا –
بـقاعملاو صوصنملا تايانجلاو حنجلا مهباكترا ةلواحم وأ

ىلوألا ىدامج٥1 يف خرؤملا٥1-٠2 مــقر نوــناــقــلاــب اــــهـيــلــع
ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع
،اهتحفاكمو صاخشألا فاطتخا مئارج نم

مهباكترا ببــسـب اــيــئاـــهــن مــهـيــلــع موــكحملا صاـــخــشألا –
مدعو نيرجاهملا بيرهت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم وأ
داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،اهنع غيلبتلا

73 رركم3٠3و23 رركم3٠3و13 رركم3٠3و٠3 رركم3٠3
،تابوقعلا نوناق نم93 رركم3٠3و

مـهـباــكـترا بـبـسـب اـيــئاــهــن مــهــيــلـع موـــكحملا صاـــخــشألا –
اهيلع بـقاـــعـملاو صوـصـنملا مــئارــجلا مـــهباـكــترا ةـــلواـحــم وأ
ىلوألا ىدامج62 يف خرؤملا٥٠-٥8 مقر نوناقلا نم3٤2 ةداملاب
ةيامحب قلعتملاو٥891 ةنس رياربف61 قفاوملا٥٠٤1 ماع
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٥1و٤1و31و21 داوملابو ،ممتملاو لدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا
81-٤٠ مقر نوـناقلا نم72و32و22و12و٠2و91و81و71و61و
ربـمـسـيد٥2 قــفاوــملا٥2٤1 ماــع ةدــــعــقــلا يذ31 يـف خرؤــملا

ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس
،اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو لامعتسالا عمقو

مـهـباــكـترا بـبــسـب اــيـــئاــهــن مــهيـلـع موـــكـحملا صاــخشألا –
فالتإو سالتخاو ديدبت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم وأ

لالغتساو ةوشرلاو ردغلاو ةيمومعلا لاومألل ادمع عايضو
ميظنتلاو عيرشتلل ةفلاخم ةيمومع تاقفص ماربإو ذوفنلا

تاـــنوذأ وأ تادـنـس وأ دوــــقــنــلا فـييزــتو رـــيوزـــتو دــيـلــقـتو
اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،لاومألا ضييبتو مهسأ وأ
821و721و رركم621و621و رركم911و911و٠3 داوملاب
1رركم983و891و791و921و1رركم821و رركم821و
،تابوقعلا نوناق نم2رركم983و

مـهـباـكــترا بــبـسـب اـــيئاــهــن مـــهــــيـلـع موــــكــحملا صاــخـشألا –
اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم وأ

٤3 و33و23 و13و٠3 و92 و82 و72و62و٥2 داوملا بجومب
8٤و7٤و6٤و٥٤و٤٤و3٤و2٤ و٠٤و93و83و73و63 و٥3 و
قفاوملا72٤1 ماع مرحم12 يف خرؤملا1٠-6٠ مقر نوناقلا نم
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2
،ممتملا

مــهـباـكــترا بـبـسـب اـيــئاــهــن مـــهـيـلــع موـــكـحملا صاــخـشألا –
صوصنملا لاعفألا ،بيرهتلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم وأ

723و623و رركم٥23 و٥23و٤23 داوملاب اهيلع بقاعملاو
٤1و31و21و11و٠1 داوملابو ،كرامجلا نوناق نم823و
62٤1 ماــع بجر81 يف خرؤــملا6٠-٥٠ مقر رــمألا نم81و71و٥1و
،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ32 قــــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

مــهـباــكــترا ببـســب اــيــئاـــهن مــهـيـلـع موــكـحملا صاـــخـشألا –
ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملا مهباكترا ةلواحم وأ
صوصنملا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

رــمألا نــم ررــكم ىلوألاو ىلوألا نيـتداملاب اــهــيـلع بــقاــعــملاو
ويلوي9 قفاوملا71٤1 ماع رفص32 يف خرؤملا22-69 مقر

نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو6991 ةنس
لدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب
،ممتملاو

حنج مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحملا صاخشألا –
ءايبنألا ةيقب وأ)ملس و هيلع هــللا ىلص( لوسرلا ىلإ ةءاسإلا
بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،نيدلا نم مولعملاب ءازهتسالا وأ

،تابوقعلا نوناق نم2 رركم٤٤1 ةداملاب اهيلع

مـهـباـكــترا بـبـسـب اـــيــئاـــهــن مــهـيـــلع موـــكحملا صاــخـشألا –
ىلـع يدـــعـتـلاو ةناهإلا تاـياـنـجو حـنــج مــهـباـكــترا ةــلواــحــم وأ

صوصنملا لاـعـفألا ،اــهــيمدــخـتـسـمو ةيــحـصـلا تاــســسؤــملا
نوناق نم11 رركم9٤1 ىلإ رركم9٤1 داوملاب اهيلع بقاعملاو
،تابوقعلا

مـهـباـكـترا بــبـسـب اــيــئاـــهــن مــــهـيـلـع موـــكــحملا صاــخـشألا –
اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم وأ

قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم11 يف خرؤملا3٠-٠2 مقر رمألا بجومب
ءايحألا تاباصع نم ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس تشغ٠3
،اهتحفاكمو

مـهــباــكــترا بـــبـسـب اــيــئاــهــن مـــهــيـلـع موــكحملا صاــخـشألا –
،تاباختنالا ةسراممب ةصاخلا مئارجلا مهباكترا ةلواحم وأ
نم6٠1و٤٠1 نيتداملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا

داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلاو ،تابوقعلا نوناق
يف خرؤملا1٠-12 مقر رمألا نم٠٠3و992و892 و792و882
نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر62
.ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

ةيئزجلا تاضيفختلا عومجم زواجتي نأ نكمي ال:7 ةّداملا
مهيلع موكحملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )1/3( ثلث ةيلاتتملا

نـيذــلا نيسوــبحملا ءاــنــثــتساــب ،تاــياــنجلا ةداــم يف اــيــئاــهــن
.ثادحألاو ءاسنلاو ةنس )٥6( نيتسو اسمخ مهنس زواجتي

ةيئزجلا تاضيفختلا عومجم زواجتي نأ نكمي ال:٨ ةّداملا
مهيلع موكحملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )1/2( فصن ةيلاتتملا

نيئدـتـبملا نيسوـبحملا ءاـنـثــتساــب ،حــنجلا ةداــم يف اــيــئاــهــن
ةنس )٥6( نيتسو اسمخ مهنس زواجتت نيذلا نيسوبحملاو
.ثادحألاو ءاسنلاو

وفعلا تاءارجإ قبطت ،تابوقعلا ددعت ةلاح يف:٩ ةّداملا
.ةيقبتملا تابوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع

صاــخــشألا ىلــع موــسرــملا اذـــه ماـــكــحأ قــبـطــت :0١ ةّداملا
تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
ةبـقارـملا تـحت عـضوــلا نــم نــيديفتسملاو ةبوقعلا قيبطتل
.ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقعب مهيلع موكحملا ىلعو ةينورتكلإلا

صاخشألا موسرملا اذه ماـكــحأ نم دـيـفـتـسـي ال :١١ ةّداملا
ذيفنت ىلع ةبترتملا تامازتلالاب مهلالخإ ببسب نوسوبحملا

ةبوقعلا قيبطتل تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن
ةـبـقارملا تحت عضوـلاو ماـعـلا عـفـنـلـل لـمـعـلا ةــبوــقــع ذــيــفــنــتو
.ةينورتكلإلا

صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال:2١ ةّداملا
.ةـيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مهيلع تمكح نيذلا

ةـّيمــسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنـي:3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ3 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر2 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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3٤٤١ ماع ناضمر5 يفخّرؤم٤٤١–22مقر يسائر موسرم
ةـصاخلا ريبادتلا ددحي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا
ةـيـموــمـعـــــــلا تاـــقــفــصلا مارـــبإ تاءارــجإل ةـــــــفــيـكـملا
رحبلا باعلأ ميظنت ةــنـجل تاــقــفن ىلــع ةــقـبـطـملا
 .نارهول ةرـشـع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم )7و6(19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

مرـحـم٤2 يـف خرؤــملا12–٠9 مــقر نوـــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

مرــــحــم72 يـف خرؤـــملا22–٠9 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضــتـقــمـبو–
لجـسـلاـب قــلعـتملاو٠991 ةــنـس تـشــغ81 قــفاوملا11٤1 ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2–٥9 مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو٥991 ةنس ويلوي71 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ناضمر٤1 يف خرؤملا٥٠–31 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقـمبو–
ميظنتب قلعتملاو31٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤3٤1 ماع
،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

يف خرؤملا7٤2–٥1 مقر يسائرلا موسرــملا ىضـتـقــمبو–
٥1٠2 ةـنـس رــبـمـتـبس61 قــفاوــملا63٤1 ماــع ةـــجـحلا يذ2
قــفرــملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمـضـتملاو
،ماعلا

يف خرؤملا٥7–71 مــقر  يذـيـفـنـتلا موـــسرـــملا ىضــتـقـمبو–
71٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج21
طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل ثادحإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،نارهول ةرشع ةعساتلا

: يتأي ام مسري

ريبادتلا ديدحت ىلإ  موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةقبطملا ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا ةصاخلا

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل تاقفن ىلع
.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدتو ،نارهول ةرشع ةعساتلا

تاــــقـفـصلا ىلــع موـــسرــملا اذـــه ماــكــحأ قـــبـطــت:2 ةّداملا
باعلأ ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا لحم ةيمومعلا
موقت يتلا نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

.ةنجللا اهب

ةيمهأو ةيولوأ يذ عورشمب رمألا قلعتي امدنع:3 ةّداملا
عم قفاوتي نأ نكمي الو ،ايلاجعتسا اعباط يستكي ةينطو
ةـنـجــّلــلا نــكــمــي ،ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلا مارــبإ تاءارــجإ لاــجآ
.اهتاقفص ماربإ ضرغب طيسبلا يضارتلا ءارجإ ىلإ ءوجللا

ةقفص صيصخت ءارجإ وه طيسبلا يضارتلا:٤ ةّداملا
.ةسفانملا ىلإ ةيلكشلا ةوعدلا نود

ةقبسملا ةقفاوملا طيسبلا يضارتلا ىلإءوجللا بلطتي ال
.ةموكحلا عامتجا يف ةقبسملا ةقفاوملا وأ ءارزولا سلجم نم

فلـكـت ةـنـجـلل ةـيـموــمـع تاــقــفـص ةــنجل أـــشـنـت:5 ةّداملا
.قحالملاو ةيمومعلا تاقفصلل ةيجراخلا ةـباــقرـلاب

: نم لكشتت يهو

،اسيئر ،هلثمم وأ نارهو ةيالو يلاو–

ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ظفاحم–
،اوضع ،هلثمم وأ ،نارهول

، اوضع ،نارهو ةيالول ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم–

،اوضع ،نارهو ةيالول يلاملا بقارملا–

.اوضع ،نارهو ةيالو ةنيزخ نيمأ–

يف اهيلع صوصنملا ةنجللا تاصاصتخا نوكت:6 ةّداملا
اـــهـيــلـع صوـصـنملا كلـــت يه اــهــلـمـع دـــعاوـــقو هالـــعأ٥ ةداــملا

صوصنملا ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا صوصخب
يــف خرؤـــملا7٤2–٥1 مـــــقر يــساــئرــلا موـــسرــملا يـف اـــهـيــلـــــع
٥1٠2 ةـنـس رـــبـمـتـبـس61  قـــفاوــملا63٤1 ماـــع ةــجـحلا يذ2
.هالعأ روكذملاو

7٤2–٥1 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ قبطت:7 ةّداملا
رـبــمـتـبس61 قــفاوــملا63٤1 ماـــع ةـــجـحلا يذ2 يـف خرؤــملا

اذه ماكحأ عم ضراـــعـتـت ال يـتــلا ،هالـــعأ روـــكذــملاو٥1٠2 ةـنـس
.ةجاحلا دنع ،موسرملا

ةيراسلا ةيميظنتلا ماكحألا نع رــظـنلا ضــغــب:٨ ةّداملا
تادارـيإ تالاــكو ثدـحـي نأ ةـنـجـلـلا سـيـئر نــكـمي ،لوعفملا

.ررقم بجومب تاقفنو

ديحولا فرصلاب رمآلا وه ،ةنجللا سيئر ،باعلألا ظفاحم
ماعلا نيمألا ىلإ هئاضمإ ضيوفت هنكميو ،ةنجللا ةينازيمل
.ةيلاملاو ةرادإلا ةنجل سيئر ىلإو

خيرات دنع موسرملا اذه ماكحأ نايرس يهتني:٩ ةّداملا
رحبلا باعلأ ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تايلمعلا ةياهن
.نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا  ضيبألا

ةّيمسّرـلا ةدــــيرــجلا يـف  موــسرــملا اذـــه رـــشـنـي :0١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ6 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٥ يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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3٤٤١ ماع نابعش72 يفخّرؤم53١-22مقر يذيفنت موسرم
ريزوتايحالص ددحي ،2202 ةنس سرام03 قفاوملا
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداـــمــلا اــمــيـس ال ،روـتــسدـــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خّرؤملا88–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
61٠2 ةنس سرام لوأ قــــفاوملا73٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج12
،ممتملاو لّدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام مسري

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو حرتقي :ىلوألا ةّداملا
رصانع ،اهلمع جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا نيدايم يف ةينطولا ةسايسلا
تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط اهذيفنت ةبقارمو ةعباتم نمضيو
.اهب لومعملا

ةموكحلاو لوألا ريزولا ىلإ هتاطاشن جئاتنب اريرقت مدقيو
.ةررقملا لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسح ءارزولا سلجمو

يئاــملا نــمألاو ةـيــئاــمـــلا دراوــملا رـــيزو سراـمي :2 ةّداملا
يف ةينعملا تائيهلاو تاــعاـطـقـلا عــم لاــصــتالاـب ،هتاـيــحالــص
ةيمنتلا روظنم نم اقالطنا ،اهنم لك تاصاصتخا دودح
.ةيئاملا دراوملا ناديم يف ةمادتسملا

،يـئاــملا نــمألاو ةـيــئاــملا دراوـــملا رـــيزو فـــلــكــي :3 ةّداملا
دادــــعإـــب ،ةــيـنـعملا تاــســسؤــملاو تاـــعاـــطـــقـلا عـــم رواـــشـــتـلاــب
نمألاو ةـيـئاــملا دراوــملا نـيداــيـم يف ةـيـنـطوــلا ةيجيتارتسالا
ةيـنوــناــقــلا لــئاـسوــلا ددـحـيو ،اــهذــيـفنـتو اــهـحارــتـقاو يئاــملا

.ةيرورضلا ةيداملاو ةيلاملاو ةيلكيهلاو ةيرشبلاو

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

لقنو جاتنإو دشحل ةيوهجلاو ةينطولا تاططخملا دادعإ –
،ةيئاملا دراوملا عيزوتو صيصختو ةجلاعمو

ةيئاملا دراوملاب ةصاخلا تاطاشنلا طيطخت تاودأ دادعإ –
ىلع رهسـلاو ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ،ةدعصألا عيمج ىلع
،اهقيبطت

ًـافيكو امك رمتسملا مييقتلاب ةقلعتملا تاساردلا دادعإ –
ديدحتو اهديدحتو ةيديلقتلا ريغو ةيديلقتلا ةيئاملا دراوملل
فادهأل اهلقنو هايملا هذه نيزختل ةمزاللا تآشنملا عقاوم
،ةماعلا ةعفنملا

ةــيــنــطوــلا تاردــقــلا رــيوــطـــت لاـــجـــم يف جمارـــبـــلا دادـــعإ –
،يرلل ةيدعاقلا تآشنملا ناديم يف زاجنإلاو تاساردلاو

يقسلا ريوطت جماربو ةيحالفلا ةبرتلا ملع تاسارد دادعإ –
،هايملا فرصو

،ةيحالفلاو ةيعانصـلاو ةــيلزــنملا هاــيـملا جاــتــنإ ناــمـــض –
ةحلاملا هايملاو ةالحملا رحبلا هايم لامعتساو جاتنإ اهيف امب
،ةافصملا ةلمعتسملا هايملاو

،برشلا هايمب دادمإلا تآشنم ةنايصو لالغتساو زاجنإ –

تادـحوو رـيـهـطـتـلا ةـمـظـنأ ةـناـيصو لالــغــتساو زاــجــنإ –
،ةلمعتسملا هايملا ةيفصت

،هايملا فرصو يقسلا تآشنم ةنايصو لالغتساو زاجنإ –

،اهذيفنتو اهحارتقاو هايملا ةريعست ةسايسب ةردابملا –

نيسحتو ةيئاملا دراوملل ينالقعلا لالغتسالا ىلع رهسلا –
،ءاملل ةيمومعلا ةمدخلا ةدوج

تاريحبلاو راهنألا يراجم ةيامحو ةنايص ىلع رهسلا –
اهل ةعباتلا تاتابنلاو يضارألا اذكو طوطشلاو تاخبسلاو
تاـقـحـلملاو رـجاحملا لالـغــتساو داوملا جارــخــتسا مــيــظــنــتو
،يرلل يمومعلا كلملا نمض ةعقاولا

يلماح ةقفارمو لامعألا ةدايرو ةكارشلا ةطشنأ ريوطت –
،ةيئاملا دراوملا لاجم يف ةئشانلا تاسسؤملا اذكو عيراشملا

هــتـناــيـصو يرــلل يــموــمـعـلا كـلـملا ةــياــمــح ىلــع رـــهــسـلا –
،هيـلـع ةــظــفاـحملاو

لاكشأ لك نم ةياقولاو ةيامحلا ريبادتو دعاوق حارتقا –
.ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا عم رواشتلاب ،يئاملا دروملا ثولت

يــئاــملا نـمألاو ةــيــئاـملا دراوــملا رـــيزو فــلـكـــي :٤ ةّداملا
تاعاطقلا عم رواشتلابو ،يئاملا نمألا ناديم يف هماهمب مايقلل
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةينعملا

عيسوت اهيف امب ،ةيئاملا دراوملا دشح رداصم عيونت –
،ةيديلقتلا ريغ ةيئاملا دراوملا لامعتسا

ةيجيتارتسالا تايطايتحالا رييستو نيوكت ىلع رهسلا –
،هايملل

لاجم يف راذنإلاو ةبقارملل يجيتارتسا ينطو ماظن عضو –
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا

يئاملا نمألا ززعت يتلا ريبادتلاو لامعألا لكب ةردابملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،اهحارتقاو

لوصولاو هايملا رفاوت ثيح نم يميلقإلا نزاوتلا نامض –
،اهيلإ



ـه3٤٤١ ماع ناضمر325  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م2202 ةنس ليربأ6 14

حلاصل هايملا تايمك ةحاتإب ةيداصتقالا ةيمنتلا ةقفارم –
،ةينعملا تاعاطقلا

ةئبعتلاو ةيعوتلا لامعأ ريوطتو جماربلاب ةردابملا –
عم لاصتالاب ،هايملا داصتقا لاجم يف مالعإلاو ةيبرتلاو
.نيينعملا ءاكرشلاو تاعاطقلا

يف ،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو فلكي:5 ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةينقتلا ةمظنألاو سيياقملا لاجم

عيزوتو ةجلاعمو نيزختو ليوحتو دشح تآشنم سييقت –
،يعاـنصلاو يحالـفـلاو يلزــنملا كالــهــتسالــل ةــهــجوملا هاــيملا

اهئانبو اهميمصت دعاوقو ةلمعتسملا هايملا ةيفصتو عمجو
،اهتنايصو

،داوملاو لاغشألاو تاساردلا ةدوج ىلع رهسلا –

،اهتنايصو تآشنملا ةدوج ىلع رهسلا –

زايتمالاب ةقلعتملا طورشلا رتافد ماكحأ مارتحا ىلع رهسلا –
.هايملل ةيمومعلا ةمدخلا ةدوجو نمأ نامضل

يــئاـملا نــمألاو ةــيـئاملا دراوـــملا رـــيزو موــقــي :6 ةّداملا
،ليهأتلا تاداهشو صيخارتلاو دامتعالا تاداهش ميلستب
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هصاصتخا لاجم نمض لخدت يتلا
.امهب لومعملا

ةمظنألا يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو عضي :7 ةّداملا
لاـجـم نــمض لــخدــت يتــلا تاــطاشنــلاــب ةــقــلــعــتملا ةــيــمالــعإلا
.هصاصتخا

ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا ددحيو اهميظنتو اهفادهأ دعيو
.ةيلاملاو

ماظن يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو عضي :٨ ةّداملا
.هصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا تاطاشنلاب قلعتملا ةباقرلا

امب لئاسولا ددحيو ،هميظنتو هتيجيتارتساو هفادهأ دعيو
  .تايوتسملا عيمج يف ةباقرلل ةينطولا ةموظنملاو مجسني

يـــئاـــملا نـــمألاو ةـيـــئاـــمـلا دراوــملا رـــيزو مدـــــــقــــي :٩ ةّداملا
لامعألا ذيفنت لجأ نم ةينعملا ةيرازولا رئاودللهتمهاسم

: ةحفاكم لاجم يف

،هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا –

اميس الو ،ةيخانملا تاريغتلا نع ةجتانلا ةرضملا راثآلا –
.رركتملا فافجلاو يمطلاو تاناضيفلا اهنم

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو كراشي:0١ ةّداملا
يملعلا ثحبلا ةطشنأ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا نيدايم نمض

 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

ةيـجوــلوـيـجلاو ةـيــخاــنـملا ةـيــئاــملا ثاـحــبألاـب ةرداــبـمـــلا –
ديدحتو اهمييقتو ةيحطسلا ةيئاملا دراوملا ةفرعمب ةطبترملا

،نيزختلل ىرخألا تآشنملاو دودسلا عقاوم

ةـيـجوـلوردـيـهـلاو ةـيـئاـيزـيـفوـيجلا ثاـحـبألاـب ةرداـبملا –
،اهمييقتو اهتفرعمو ةيفوجلا ةيئاملا دراوملا ديدحتل ةهجوملا

تآشنم عيراشم يف ةددجتملا تاقاطلا مادختسا عيجشت –
،يرلا

،ةيئاملا دراوملا لاجم يف تاراكتبالا نيمثتو عيجشت –

.عاطقلا مهت يتلا تالدابملاو تاودنلاو تايقتلملا ميظنت –

،يئاملا نـمألاو ةــيــئاــملا دراوــملا رــيزو فــلــكـي:١١ ةّداملا
تائيهلا عم رواشتلابو ،دالبلل ةيجراخلا ةسايسلا راطإ يف

: يتأي امب ،ةينعملا ةينطولا

لك يف اهتدعاسمو ةينعملا ةصتخملا تاطلسلا ةكراشم –
ةطبترملا ،فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا ،ةيلودلا تاضوافملا

،هصاصتخا لاجم نمض لخدت يتلا تاطاشنلاب

،ةـيـلودـلا تاـقاـفـتالاو تاـيـقاـفــتالا قــيــبــطــت ىلع رــهسلا –
تدهعت يتلا تامازتلالا ديسجتب ةقلعتملا ريبادتلا قيبطتو
،ةيرازولا هترئاد صخي اميف ،رئازجلا اهب

ةيلودلاو ةـيوــهجلا تاـمـظـنملا تاــطاــشـن يف ةــكراــشــملا –
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا نيدايم يف ةصتخملا

يف ةـيـلودــلا تاــسسؤــملا نـمـض عاطــقـلا لــيــثــمت ناــمـض –
فلكملا ريزولا عم رواشتلاب هتايحالصب ةلصلا تاذ تاطاشنلا

.ةيجراخلا نوؤشلاب

يف ،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو نكمي:2١ ةّداملا
يعـــيرشت عــــباــــط يذ صن يأب ةرداــــبملا ،هــــتاــــيــــحالص راــــطإ

.هصاصتخا لاجم يف يميظنتو

ىلع يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو رهسي :3١ ةّداملا
،ةرازولا يف ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لكايهلا ريس نسح
.هتياصو تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو

يـئاــملا نــمألاو ةـيــئاــملا دراوــملا رـــيزو نـــكــمــي :٤١ ةّداملا
نيـب اــم قيسـنـتـلاو رواــشـتـلل يتاــســسؤــم راــطإ لـــك حارــتـقا
.هماهمب لثمألا لفكتلل ةمئالم ةئيهو لكيه يأ وأ تاـعاــطــقلا

يـئاـملا نــمألاو ةـيـئاـملا دراوــملا رــيزو رــهـســي :5١ ةّداملا
ذيفنتب ،اهنيمثتو ةلهؤملا ةـيرـشـبـلا دراومـلا ريوطت ىلع
 .فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمانرب

88-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ عيمج ىغلت:6١ ةّداملا
سرام لّوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خرؤملا

،ةــيــئاملا دراوملا رــيزو تاــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا61٠2 ةــــنس
 .ممتملاو لدعملا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :7١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سرام٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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3٤٤١ ماع نابعش72 يفخّرؤم63١-22مقر يذيفنت موسرم
ةرادإلا مــيظنت نــمضتي ،2202 ةنس سرام03 قفاوملا
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناتداـــمـلا اـــمـــيـس ال ،روــتــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يساــئرـلا موـسرــملا ىـضـتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا٥٠٤-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1
،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا مضت:ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ،ريزولا ةطلس تحت ،يئاملا نمألاو

هب قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا–
ميظنتلا بتكمو ،ةرازولل يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا
.ماعلا

تاساردلاب نيفلكم)8( ةينامث هدعاسيو،ناويدلا سيئر –
اهميظنتو ريزولا تاطاشن ريضحتب نوفّلكي صيخلتلاو

: لاجم يف

،نيبختنملاو ناملربلا عم تاقالعلاو ةيموكحلا تاطاشنلا –

،نواعتلاو ةيلودلا تاقالعلا –

،مالعإلا ةزهجأ عم تاقالعلاو لاصتالا –

،عاطقلل ةيمنتلا تارشؤمو تاطاشن لئاصح ةعباتم –

ءاكرشلاو نينطاوملاو ةيوعمجلا ةكرحلا عم تاقالعلا –
،نييداصتقالا نييعامتجالا

،ةيديلقتلا ريغ ةيئاملا دراوملا دشح جمارب ةعباتم –

،اهمييقتو ةيمومعلا ةمدخلا يلماعتم تاطاشن ةعباتم –

ةياصولا تحت تاسسؤملاو لكايهلا تاطاشن ةعباتم –
.اهمييقتو

اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحي يتلا،ةماعلا ةيشتفملا
.صاخ صن بجومب

: ةيتآلا لكايهلا

،ةيئاملا دراوملا دشحو يئاملا نمألا ةيريدم –

،يعانصلا ءاملاو برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا ةيريدم –

،يحالفلا مادختسالل ءاملا ةيريدم –

،تاناضيفلا رطاخم نم ةياقولاو ريهطتلا ةيريدم –

،ةيتامولعملا ةمظنألاو فارشتسالاو طيطختلا ةيريدم –

،نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلا ةيريدم –

.ةماعلا ةرادإلا ةيريدم –

،ةـيـئاـملا دراوــملا دـشــحو يئاــملا نــمألا ةــيرــيدــم:2 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو

نمألا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا مييقتو ذيفنت نامض –
،يئاملا

ليوحتو دشح لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنت نامض –
ططخملا راطإ يف ،اهمادختسا عضاوم ىلإ ةيئاملا دراوملا
دراوملل جمدملا رييستلاو عيونتلا ئدابمو هايملل ينطولا
،ةيئاملا

لالغتساو زاجنإو تاساردلاب صاخلا ينقتلا ميظنتلا دادعإ –
رواشتلاب ،هقيبطت ىلع رهسلاو ، دراوملا ليوحتو دشح تآشنم
،ةينعملا تاعاطقلا عم

،هيلع ةظفاحملاو يرلل يمومعلا كلملا ةيامح ىلع رهسلا –

كلملا لكايهو ةيدعاقلا تآشنملا درج كسم ىلع رهسلا –
،يرلل يمومعلا

قلعتي تامولعم ماظنو تايطعم كنب نييحتو ءاشنإ –
.اهصاصتخا لاجمب

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا دشحلةيعرفلا ةيريدملا –1
: يتأي امب فلكتو

تاـيـناـكـمإل مـيـيـقـتــلاو تاساردــلا جمارــب ذــيــفــنــت ناــمض –
،يئاملا نمألا راطإ يف ةيفوجلاو ةيحطسلا ةيئاملا دراوملا

تاساردلا جمارب مييقتو ةعباتمو ذيفنت نامضو ةردابملا –
ةيئاملا دراوملا ليوحتو طبرو دشحل ةيدعاق تآشنم زاجنإو
،ةيفوجلاو ةيحطسلا
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تاساردلا لاجم يف ينقتلا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا –
ةـيـحــطسلا ةــيــئاملا دراوملا دشحل ةــيدــعاــق تآشنــم زاــجــنإو
،ةيفوجلاو

دراوملا لامعتسال صيخرتلاو زايتمالا تايلمع ةعباتم –
،اهذيفنت ةبقارمو ةيفوجلاو ةيحطسلا ةيئاملا

تآشنم نيمأتو ةنايصو ةينقتلا ةبقارملا ىلع رهسلا –
.ةيفوجلاو ةيحطسلا ةيئاملا دراوملا ليوحتو دشح

: يتأي امب فلكتو،هايملا ةيلحتل ةيعرفلاةيريدملا –2

ةيلحت تآشنم زاجنإو تاساردلا جمارب ذيفنتب ةردابملا –
،ةحولملا ةليلق هايملا نم نداعملا ةلازإ تآشنمو رحبلا هايم
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

رحبلا هايم ةيلحت تآشنمل زايتمالا تايلمع ةعباتم –
ةبقارمو ةحولملا ةليلق هايملا نم نداعملا ةلازإ تآشنمو
،اهذيفنت

تآشنم نع ةجتانلا ةيعرفلا داوملا نيمثتب ةردابملا –
ةليلق هايملا نم نداعملا ةلازإ تآشنمو رحبلا هايم ةيلحت

.ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةحولملا

،هايملا رفوت ةبقارمو لالغتسالل ةيعرفلاةيريدملا –3
: يتأي امب فلكتو

،ةيلحتلا هايمو ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا جاتنإ ةعباتم –
لاصتالاب ،لالغتسالل ةلباقلا تاطايتحالا تانايب نييحتو
،ةينعملا لكايهلا عم

،ةرفوتملا ةيئاملا دراوملا عيزوتل رارقلا رصانع حارتقا –
،فافجلا ةرتف يف اميسال

ةظفاحملاو ةيئاملا دراوملل ديشرلا لالغتسالا ىلع رهسلا –
،ةمادتسملا ةيمنتلا تارورض عم ىشامتي امب اهيلع

ةــقــلـعـتـملا ةـطـشــنألا رـــيوــطــتو ةـيــقرـــت يـف ةـــكراـــشـملا–
ةيندعملا هايملا لالغتساو ةيومحلا هايملاو يكمسلا عارزتسالاب
.ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،عبنملا هايمو ةيعيبطلا

فلكتو،يرلل يمومعلا كلملل ةيعرفلاةيريدملا –٤
: يتأي امب

يرـلـل يموـمـعـلا كلـمـلـل ةـعـباـتـلا تاــكــلــتــمملا درــج دادــعإ –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،هنييحت ىلع رهسلاو

كلملل ةعباتلا تاكلتمملا ليجست تاءارجإ ذيفنت نامض –
،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،يرلل يمومعلا

يتلا لامعألا عيمج يف ةينعملا تائيهلا عم ةكراشملا –
تاكلتمملل ةيمكلاو ةيعونلا ةظفاحملاو ةيامحلا ىلإ فدهت
تاطيحم عضو يف ةمهاسملاو يرلل يمومعلا كلملل ةعباتلا

،ةيئاملا دراوملا ةيامحل

عم رواشتلاب ،هايمـلا ةـطرـش تالــخدــت مــيـيــقتو ةــعــباـتم –
.ةينعملا لكايهلا

ءاملاو برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا ةيريدم:3 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،يعانصلا

ديوزتلا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا مييقتو ذيفنت نامض –
،برشلل ةحلاصلا هايملاب

ةمدخلا ريوطتل ةيهيجوتلا تاططخملا تاسارد دادـــعإ –
رواشتلاب ،برشلل ةحلاصلا هايملا عيزوتو جاتنإل ةيمومعلا

،ةينعملا تائيهلا عم

لكايه ليهأت ةداعإو زاجنإو تاساردلا جمارب دادعإ –
،ةيعانصلا هايملاو برشلل ةحلاصلا هايملا عيزوت تاكبشو

ديوزتلا تآشنمو ةيدعاقلا لكايهلا ريس نسح ىلع رهسلا –
،يعانصلا ءاملاو برشلل ةحلاصلا هايملاب

لالغتساو زاجنإو ةساردلا لاجم يف ينقتلا ميظنتلا دادعإ –
رواشتلاب ،برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلل ةيدعاقلا تآشنملا

،ةينعملا لكايهلا عم

دراوملا لاجم يف يجولونكتلا ثحبلا ريوطت ىلع رهسلا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةيئاملا

قلعتي تامولعم ماظنو تايطعم كنب نييحتو ءاشنإ –
.اهصاصتخا لاجمب

: ةيعرف تايريدم )3( ثالثمضتو

،هايملاب دادمإلل ةيدعاقلا تآشنملل ةيعرفلاةيريدملا –1
: يتأي امب فلكتو

ةيئاملا تاجايتحالاب ةقلعتملا تاساردلا يف ةمهاسملا –
،يعانصلاو يلزنملا مادختسالل

زاجنإو تاساردلا جمارب مييقتو ةعباتمو ذيفنت نامض –
ةحلاصلا هاـــيملا عـــيزوـــت تاـــكـــبشو تآشنـــم لـــيـــهأت ةداـــعإو
،ةيعانصلا هايملاو برشلل

زاجنإو تاساردلا لاجم يف ينقتلا ميظنتلا حارتقا –
هايملاو برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلل ةيدعاقلا تآشنملا
.هقيبطت ىلع رهسلاو ،ةيعانصلا

ةمدـخلا ةـبـقارــمو لالـــغـتـسالل ةــيــعرـــفـلاةـــيرـــيدــملا –2
: يتأي امب فلكتو ،برشلل ةحلاصلا هايملل ةيمومعلا

تاضيوفتو تازايتماب ةقلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –
هايملاو برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلل ةيمومعلا ةمدخلا
،اهمارتحا ىلع رهسلاو ةيعانصلا

ةيمومعلا ةمدخلا رييست نيسحتب قلعتي لمع لك ذيفنت –
،هايملا عيزوتو جاتنإو

فرط نم ءاملل ةيمومعلا ةمدخلا رييست ةبقارمو ةعباتم –
،نيلماعتملا
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تاكبش ديدجتو ليهأت ةداعإ جمارب دادعإ يف ةمهاسملا –
نامضو ةيعانصلا هايملاو برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا

،اهذيفنتو اهتعباتم

نيفّلكملا نيلماعتملا ةطشنأ ةبقارمو قيسنتو هيجوت –
،ةيعانصلا هايملاو برشلل ةحلاصلا هايملا عيزوتب

لكايه ةمالسو ةنايصو ةينقتلا ةبقارملا ىلع رهسلا –
،ةيعانصلا هايملاو برشلل ةحلاصلا هايملا عيزوت تآشنمو

كالهتساب ةطبترملا ةريعستلا ةادأ ذيفنت ةعباتمو حارتقا –
عم لاصتالاب ،ةيعانصلا هايملاو برشلل ةحلاصلا هايملا
.ةينعملالكايهلا

فلكتو،هايملا ةيعونو داصتقال ةيعرفلاةيريدملا –3
: يتأي امب

يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعون ريياعم ديدحت –
،ةينعملا تائيهلا عم ةقباطملا ةبقارم تايفيك اذكو

هايملا ةيعون ةبقارم ةمظنأل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –
،اهريوطتو

ىلع ةيئاملا دراوملل ينالقعلا عيزوتلاو رييستلا نامض –
،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،تامادختسالا فالتخا

ةيسيسحتلاو ةيمالعإلا تاطاشنلاو ريبادتلا لكب ةردابملا –
يرشبلا كالهتسالا هايم مادختسا ديشرت ىلإ فدهت يتلا

،يعانصلاو

لاجم يف يجولونكتلا ثحبلاب قلعتي لمع لك حارتقا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ءاملا داصتقا

رييستو هايملا ةيعون لاجم يف ينقتلا ميظنتلا حارتقا –
.ةيئاملا دراوملا

فلــكـتو،يــحالــفــلا مادــخـتــسالل ءاــملا ةـــيرــــيدــم:٤ ةّداملا
 : يتأي امب

يقسلا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا مييقتو ذيفنت نامض –
،ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب ،هايملا فرصو

يقسلا ريوطتل ةيهيجوتلا تاططخملا تاسارد دادعإ –
،هايملا فرصو

لالغتسا اذكو زاجنإو تاساردلا جمارب ةبقارمو ةعباتم –
،هايملا فرصو يقسلل ةيدعاقلا تآشنملا

زاـجـنإلاو تاساردـلا لاـجــم يف ينــقــتــلا مــيــظــنــتــلا دادــعإ –
رهسلاو هايملا فرصو يقسلل ةيدعاقلا تآشنملا لالغتساو
،ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا عم رواشتلاب ،هقيبطت ىلع

يقسلل ةيدعاقلا تآشنملل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –
،هايملا فرصو

تاكبشلاو تآشنملا ةنايصو لالغتسا ريياعم ديدحت –
،هايملا فرصو يقسلل ةهجوملا

ةجتانلا داوملا نيمثت لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ديدحت –
،ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا عم رواشتلاب ،ةيفصتلا نع

قلعتي تامولعم ماظنو تايطعم كنب نييحتو ءاشنإ –
.اهصاصتخا لاجمب

: ةيعرف تايريدم )3( ثالثمضتو

،يقــسـلل ةــيدــعاــقــلا تآــشــنمـلل ةــيـعرـــفــلاةــــيرـــيدملا –١
: يتأي امب فلكتو

يـقـسلا عــيراـشـم زاـجــنإو تاــساردــلا جــمارــبـب ةرداــبــملا –
اذـــكو ىرـبـك تاطـيـحم اــهـنأ ىلــع ةــفـنـصـملا هاــيــملا فرــصو
اهذـيـفـنت ناـمـضو ،يرــلل ةــطسوــتملاو ىرــغــصلا تاـــطيـحملا

لكايهلاو تاعاـطـقـلا عــم رواــشـتـلاــب ،اـــهـمـيـيـقتو اــهــتــعباــتـمو
،ةينعملا

تآشنم نيمأتو ةناـيصو ةيـنـقـتلا ةـبـقارــملا ىلــع رــهـسـلا –
،هايملا فرصو يقسلا لكايهو

زاـجـنإو تاـساردــلا لاـجـم يـف ينـقـتـلا مـيـظـنـتلا حارـتـقا –
،هقيبطت ىلع رهسلاو هايملا فرصو يقسلل ةيدعاقلاتآشنملا

،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب

لاصتالاب ،يقسلا تاينقت ميمعتو ريوطت يف ةمهاسملا –
.ةينعملا تاعاطقلا عم

فلكتو ،يحالفلا يرلا لالغتسال ةيعرفلاةيريدملا –2
: يتأي امب

بسح ىربكلا يقسلا تاطيحم فينصت يف عورشلا –
،هب لومعملا ميظنتلا

يقسلا تاطيحم لالغتساب ةقلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –
رهسلاو ،يرلل ةطسوتملاو ىرغصلا تاطيحملاو ىربكلا

،اهمارتحا ىلع

نيّفلكملا نيلماعتملا تاطاشن ةبقارمو طيشنتو هيجوت –
ىرغصلا تاطيحملاو يقسلل ىربكلا تاطيحملا رييستب
،يرلل ةطسوتملاو

،يحالفلا لامعتسالل هجوملا ءاملا ةريعست تاودأ دادعإ –
 .ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب

ةـيــعرــفلا تاــجـتـنملا نيــمـثـتل ةــيـعرــفــلاةـــيرـــيدــملا –3
: يتأي امب فلكتو،ةلمعتسملا هايملا ةيفصتل

ةاــفصملا ةــلــمــعــتسملا هاــيملا نيمــثــتو رــيوــطــت ةــيــقرـــت –
،ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا عم لاصتالاب ،جلاعملا يمطلاو

مادــختسا ةداعإب ةقلعتملا عيراشملا عيمجب ةردابملا –
ةمـظـنأ نــع ةــجتاـنـلا يـمـطـلاو ةاــفـصـملا ةــلمـعـتـسـملا هاــيـملا
،اهذيفنتو ةيفصتلا
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ةيعرفلا تاجتنملا مادختسال زايتمالا تايلمع ةعباتم –
ةـبـقارـمو ةـلـمــعــتسملا هاــيملا ةــيــفصت نــع ةجتاــنــلا ةجلاــعملا

،اهذيفنت

ةجتانلا داوملا نيمثت لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنت –
،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،ةيفصتلا نع

نيمثتب ةقلعتملا ةيسييقتلاو ةينوناقلا رصانعلا حارتقا –
لكايهلاو حلاصملا عم لاصتالاب ،ةيفصتلا نع ةجتانلا داوملا
.ةينعملا

،تاناضيفلا رطاخم نم ةياقولاو ريهطتلا ةيريدم:5 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو

ريهطتلا ناديم يف ةينطولا ةسايسلا مييقتو ذيفنت نامض –
،تاناضيفلا رطاخم نم ةياقولاو

ةمدخلا ريوطتل ةيهيجوتلا تاططخملا تاسارد دادعإ –
،ريهطتلل ةيمومعلا

،تاـــناــضــيـفــلا رـــطاــخــم نــم ةـــياـــقوـــلا تاــطــطـخـم دادـــعإ –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

،ةقرفتملا قطانملا عم فيكتت ريهطت جمارب ذيفنت –

ةيئاملا دراوملا ةيامح ىلإ فدهي لمع لكب ةردابملا –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،اهيلع ةظفاحملاو

زاـجـنإلاو تاساردـلا لاـجــم يف ينــقــتــلا مــيــظــنــتــلا دادــعإ –
رطاخم نم ةياقولاو ريهطتلل ةيدعاقلا تآشنملا لالغتساو
لكايهلا عم رواشتلاب ،هقيبطت ىلع رهسلاو تاناضيفلا
،ةينعملا

لاصتالاب ،ةافصملا ةلمعتسملا هايملا بص سيياقم ديدحت –
،ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا عم

ةيدعاقلا تآشنملاو تاكبشلل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –
،تاناضيفلا رطاخم نم ةياقولاو ريهطتلا لكايهو

قلعتي تامولعم ماظنو تايطعم كنب نييحتو ءاشنإ –
.اهصاصتخا لاجمب

: ةيعرف تايريدم )3( ثالثمضتو

،ريهطتلل ةيدعاقلا تآشنملل ةيعرفلاةيريدملا –١
: يتأي امب فلكتو

تآشنم زاجنإو ليهأت ةداعإو تاساردلا جماربب ةردابملا –
اـهذيـفـنـت ناــمـضو ةـيـفـصـتـلا تاـطـحـمو رــيـهـطـتلا تاــكـبشو
،اهمييقتو اــهتعباتمو

زاجنإو تاساردلاب قلعتملا ينقتلا ميظنتلا حارتقا –
،هقيبطت ىلع رهسلاو ،ريهطتلل ةيدعاقلا تآشنملا

قــطانـمـلل ةـبـساـنملا ريــهـطـتلا لـــكاــيــه رـــيوــطــت ةــيــقرــت –
.ةقرفتملا

ةمدخلا ةبـقارــمو لالــغـتسالل ةــيـعرــفــلاةــيرـــيدــملا –2
: يتأي امب فلكتو ،ريهطتلل ةيمومعلا

تاضيوفتو تازايتماب ةقلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –
،اهمارتحا ىلع رهسلاو ،ريهطتلل ةيمومعلا ةمدخلا

تاـكـبشو تآشنـم ةـناــيصو لالــغــتسا رــيــياــعــم حارــتــقا –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو ،ريهطتلا

تآشنم ةمالسو ةنايصو ةينقتلا ةبقارملا ىلع رهسلا –
،ريهطتلا لكايهو

،ريهطتلل ةيمومعلا ةمدخلا ةريعست ريياعم حارتقا –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب

،اهتيعونو ةافصملا ةلمعتسملا هايملا بص ريياعم ديدحت –
.ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب

،تاناضيفلا رطاخم نم ةياقولل ةيعرفلاةيريدملا –3
: يتأي امب فلكتو

تاناضيفلا رطاخم نم ةياقولا تاططخم ذيفنتو دادعإ –
)IRPP(، ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب،

تاساردلا جمارب مييقتو ةعباتمو ذيفنت نامضو دادعإ –
،تاناضيفلا رطاخم نم ةياقولل ةيدعاقلا تآشنملا زاجنإو
،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب

ةقلعتملا تاميظنتلاو ريياعملا عيمج ذيفنتو دادعإ –
،اهنم دحلاو ةياقولاو تاناضيفلا رطاخم مييقتو ةفرعمب
.ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب

ةــمـظـنألاو فارـــشـتسالاو طيـطـخـتلا ةــيرــيدــم:6 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ةيتامولعملا

،اهماهمب ةقلعتملا ةماعلا تاساردلا دادعإ –

دكأتلا عم ةيعاطقلا تاططخملاو تاساردلا يف ةكراشملا –
،يداصتقالا بناجلاب لفكتلا نم

ىدملا ىلع ةيعاطقلا ةيومنتلا جماربلاو تاططخملا دادعإ –
،ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا

ايلخاد اليومت بلطتي يذلا رامثتسالا جمانرب طبض –
،هذيفنت ةعباتمو ايجراخو

دراوملا عاطق روطتب قلعتي يفارشتسا جهن ريوطت –
،ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ،يئاملا نمألاو ةيئاملا

تاــيــطـعـملاو تاـــموـــلــعـملا لــــك رــشــنو ةـــجلاــعــمو عــمـج –
طيطختلاو يفارــشـتـسالا رــيـكـفــتـلل ةـــيرورــضـلا ةيــــئاـــصـحإلا
،يجيتارتسالا
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دراوملا لاجم يف يداصتقا دصر زاهج لك عضو نامض –
،يئاملا نمألاو ةيئاملا

يقيبطتلا ثحبلا ثيح نم ميمعتلا تاءارجإب ةردابملا –
،هايملا لاجم يف

طبترم يعامتجاو يداصتقا عباط تاذ تاسارد زاجنإ –
ةـفـلـكـتو نيلـمــعــتسملا فــلــتــخــم فرــط نــم ءاملا مادــخــتساــب
،هعيزوتو هجاتنإ لحارم فلتخم يف ءاملا ليخادم

تايطعم كنب ءاشنإل ةمزاللا تايطعملا ةجلاعمو عمج –
يعامتجالاو يلاملاو يلكلا داصتقالا ملاعم روطتب قلعتي
.يخانملاو يفارغوميدلاو يداصتقالاو

،ةنمقرلاو ةيتامولعملا ةمظنألل ةيعرفلاةيريدملا –3
: يتأي امب فلكتو

ةــيدــعاــقــلا تآشنملا عضوو رــيوــطــت ةــعــباــتــمو قــيسنـــت –
،عاطقلاب ةقلعتملا ةيلاصتالاو ةيتامولعملا تايضرألاو

تاطاشنب ةقلعتملا ةينهملا تايجمربلا ريوطت نامض –
،عاطقلا

طبرت يتلا ةيتامولعملا تاكبشلا نيمأتو ةرادإو عضو –
اذكو ةيزكرماللا حلاصملاو ةرازولل ةيزكرملا لكايهلا نيب
ةمولعملا رييست ضرغل اصوصخ ،ةياصولا تحت تاسسؤملا
،ةيئاصحإلا

،ةيتامولعملا تاكبشلاو ةزهجألا ةنايصو رييست نامض –

دعاوق رييستو عضول معدلا ميدقتو عاطقلا ةنمقر نامض –
،عاطقلا تاطاشنب ةقلعتملا ةيتامولعملا ةمظنألاو تايطعملا

ةــيرورضلا تاــيــطــعملا عــمــج تاوــنــق مــيـــظـــنـــتو دـــيدحت –
.اهرشن لئاسو عضو ىلع رهسلاو تامولعملا جاتنإل

 : يتأي امب فلكتو،ءاصحإلل ةيعرفلاةيريدملا –٤

،عاطقلل ةيئاصحإلا تايطعملا زيزعتو لالغتساو عمج –

،كلذ رشن نامضو عاطقلل تايطعم كنب ءاشنإ –

ءاصحإلاو ةيئاصحإلا تاقيقحتلا تايلمع لك زاجنإ –
نييحتو ،ةسسؤملل ةيرورضلا ةيئاصحإلا تاساردلا لكو
،يئاصحإلا مالعإلا ماظن

يتلا يئاصحإلا عباطلا تاذ ةيداصتقالا تايطعملا عمج –
،اهعيزوتب مايقلاو اهجلاعمو ،عاطقلا ينعت

.تايئاصحإلا لئالد رشنو عنص نامض –

،عاطقلل ةيتامولعملا ةمظنألا ريوطتو عضو ىلع رهسلا –

يلكلا داصتقالا ملاعم روطتب قلعتي تايطعــم كنب ءاشنإ –
،يخانملاو يفارغوميدلاو يداصتقالاو يعامتجالاو يلاملاو
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب

،عاطقلل يتامولعملا نمألا ةسايس ذيفنتو ديدحت –

ةياصولا تحت تاسسؤملا تاردق ريوطت ىلع رهسلا –
،يرلا عاطقل ةعباتلا ةيمومعلا تاساردلا بتاكمو تاكرشلاو

دراوملا عاطقل ينطولا جاتنإلا تاودأ ريوطت ىلع رهسلا –
.ةيئاملا

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأمضتو

فلكتو ،ةجمربلاو طيطختلل ةيعرفلاةيريدملا –١
: يتأي امب

ةيونسلا تاططخملا ذيفنت ةبقارمو مييقتو ةعباتم –
،تاونسلا ةددعتملاو

،عفدلا تادامتعاو جمانربلا صيخارت تاجايتحا زيزعت –

مييقتلا ةداعإو ةلكيهلا ةداعإو ديرفتلا تاررقم دادعإ –
،جماربلا صخر ضيوفت تاجرختسمو ماتتخاو

،عفدلا تادامتعا ضيوفت تاجرختسمو تاررقملا دادعإ –

،ةيمومعلا تارامثتسالا ةنودم نييحتو ةعباتم –

،عفدلا تادامتعاو جماربلا صيخارت ةعباتم نامض –

ةأشنــمــلــل بدــتــنملا عورشملا بحاص تاــيـــقاـــفـــتا دادـــعإ –
،ذيفنتلا ةعباتمو

،قيدانصلا فلتخم ربع عيراشملا ليومت ةعباتمو عضو –

ةـــياصوـــلا تحت تاسسؤملا رـــيوـــطــــت جمارــــب ةــــعــــباــــتــــم –
.يرلا عاطقل ةعباتلا تاساردلا بتاكمو تاكرشلاو

: يتأي امب فلكتو ،فارشتسالل ةيعرفلاةيريدملا –2

يفارشتسا لمع لكل ةيرورضلا تامولعملا لك ةجلاعم –
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا لاجم يف يئاصحإو

قلعتت يلامو يداصتقا عباط تاذ تاساردب ةردابملا –
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا عاطقب

يهيجوتلا ططخملاو لمعلا ططخم دادعإ يف ةكراشملا –
،امهنييحت نامضو ،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملل
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،نواــــعــتـلاو تاـــعزاــنـمـــلاو مـــيـظـنـتـلا ةــــيرـــيدـــم:7 ةّداملا
 : يتأي امب فلكتو

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشمب ةردابملا –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلاب ةقلعتملا

ةـيـمـيـظـنـتــلاو ةــيــعــيرشتــلا صوصنــلا رشن ىلع رــهسلا –
،اهذيفنت ةعباتمو ،عاطقلا مهت يتلا وأ/و ةصاخلا

ةيزكرملا ةرادإلاب ةقلعتملا تاعزانملا اياضق ةجلاعم –
تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا اياضق ةعباتمو
ميكحتلا تائيهو ةيئاضقلا تاهجلا ىوتسم ىلع ةياصولا
،ةيلودلا

يئاــنــثــلا نواــعــتــلــل ةــيــنــطوــلا ةساــيسلا ذــيــفــنـــت ناـــمض –
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ناديم يف فارطألا ددعتملاو

ةينهملا تاطاشنلاب قلعتملا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،عاطقلل ةعباتلا

اهب ردابي يتلا صوصنلا عيراشم لاغشأ لكب مايقلا –
،عاطقلا

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت ىلع رهسلا –
،عاطقلا فيشرأ رييستب ةقلعتملا

ةيملعلاو ةينقتلاو ةيداصتقالا قيثوتلا تاطاشن ةيقرت –
،عاطقلا يف

قلعتي تامولعم ماظنو تايطعم كنب نييحتو ءاشنإ –
.اهصاصتخا لاجمب

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأمضتو

: يتأي امب فلكتو،ميظنتلل ةيعرفلاةيريدملا –١

يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإ –
تاءارجإ ةعباتمو ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب،عاطقلا صخت
،اهب لومعملا تاءارجإلا بسح اهئاهنإ

تاعاطقلا فرط نم ةحرتقملا صوصنلا عيراشم ةسارد –
،ىرخألا

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ميمعتو رشن نامض –
،عاطقلا مهت يتلا

فـيـنـصــتو لـيــهأـــتل ةــيـنــطوــلا ةــنــجـلـلا ةـــناـــمأ ناــمــض–
،تاساردلا بتاكم دامتعا ةنجل ةنامأو تاسسؤملا

ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنجللا ةنامأ نامض –
،عبنملا هايمو

بتاكمو تاسسؤملا تايقاطب فلتخم نييحتو ءاشنإ –
دراوملا عاطق يف طشنت يتلا ةصاخلاو ةيمومعلا تاساردلا
.يئاملا نمألاو ةيئاملا

: يتأي امب فلكتو،تاعزانملل ةيعرفلاةيريدملا –2

ةيزكرملا ةرادإلاب ةقلعتملا تاعزانملا اياضق ةسارد –
ىلع ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،ةيلودلا ميكحتلا تائيهو ةيئاضقلا تاهجلا ىوتسم

تحت تاسسؤملاو ةزـــكرـــمملا رـــيــــغ حــــلاصملا ةدــــعاسم –
اهصاصتخال ةعباتلا تاعزانملا اياضق ةعباتم يف ةياصولا

،كلذ نع يرود مييقت دادعإو

.ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ نامض –

: يتأي امب فلكتو ،نواعتلل ةيعرفلاةيريدملا –3

يئانثلا نواعتلا عيراشمو لامعأو رواحم حارتقاو ديدحت –
يف ةيوهجلاو ةيلودلا تائيهلا عم اذكو فارطألا ددعتملاو
،اهذيفنت مييقتو يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا لاجم

نم جماربلاو عيراشملل يجراخلا ليومتلا صرف ديدحت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةيلودلا تائيهلا فرط

ةددـعـتملاو ةـيـئاــنــثــلا تاــقالــعــلا ةــعــباــتــم يف ةــمــهاسملا –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،فارطألا

تاطاشن فلتخم يف عاطقلا ةكراشم قيسنتو ريضحت –
دراوملا لاجم يف ةصصختملا ةيلودلاو ةيوهجلا تائيهلا
،يئاملا نمألاو ةيئاملا

فارطألا ةددعتملا تايقتلملا يف عاطقلا ةكراشم ريضحت –
ةكرتشملا ناجللا اذكو عاطقلا مهت يتلا تالاجملاب ةصاخلا
.عيراشملل

فلكتو،قئاثولاو فيشرألل ةيعرفلاةيرـــيدــملا –٤
: يتأي امب

،عاطقلا فيشرأ رييست نامض –

فيشرألا ىلع ظافحلاب ةصاخلا ةمظنألاو صوصنلا رشن –
تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا ىوتسم ىلع هرييستو
،اهذيفنت نامضو ةياصولا تحت ةيمومعلا

فيشرألا لقن وأ/و ظفحو زرفو ةجلاعم جمانرب دادعإ –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف

ريـغ حــلاـصـملاو ةــياــصوــلا تــحت تاــســسؤــملا ةدـــعاــســم –
،فيشرألا رييست يف ةزكرمملا

ىلع يداـصـتـقاو يمـلـعو يـنـقـت يـقــئاــثو دــيـصر نــيوــكــت –
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا عاطق ىوتسم
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: يتأي امب فلكتو ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم:٨ ةّداملا

دراوملا نيمثتو ةيقرتو رييست ةسايس ذيفنتو حارتقا –
،عاطقلل ةيرشبلا

نيوكتلا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا تاهيجوت فييكت –
،جمارب يف اهديسجتو ،ىوتسملا نيسحتو

ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاجايتحا مييقت –
،رييستلا تادامتعا ىلإ

ةيلاملا تاجايتحالا ةيبلتب ةطبترملا لامعألا لكب مايقلا –
ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا حلاصمل ةيداملاو
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

قلعتي تامولعم ماظنو تايطعم كنب نييحتو ءاشنإ –
.اهصاصتخا لاجمب

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأمضتو

: يتأي امب فلكتو،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلاةيريدملا –١

،عاطقلا يف ةيرشبلا دراوملا رييست ةسايس ذيفنتو ديدحت –
،ةرطسملا فادهألا بسح

،هذيفنتو ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم دادعإ –

،نيفظوملل ينهملا راسملا ةعباتمو رييستو فيظوت –

ةــقــلــعــتملا ةــيــمــيــظــنــتــلا صوصنـــلا دادـــعإ يف ةـــكراشملا –
،اهقيبطت ةعباتمو نيمدختسملاب

مييقتل عاطقلا دادعتب صاخلا تايطعملا كنب ءاشنإ –
.هنييحتو ،تاراهملاو تاءافكلا

فلكتو ،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلاةيريدملا –2
: يتأي امب

ذـيـفـنـتو رـيضحتو ،تاـقـفـنـلا تارـيدــقــت دــيدحتو مــيــيــقــت –
تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا ةينازيم
،ةياصولا تحت ةيمومعلا

اهذيفنت ةبقارمو رييستلا تادامتعا ضيوفتو عيزوت –
،اهكالهتسا روطت ليلحتو

تايلمعلا لكل ةصاخلا عفدلاو مازتلالا تاءارجإ ذيفنت –
،ةيزكرملا ةرادإلل زيهجتلا ةينازيم يف ةزكرمملا

صاــخلا صـيـصـختلا باـسحل يبساحملا ريــيـستلا نامــض –
،يئاـملا نـمألاو ةـيـئاـملا دراوــملا ةرازو عاـطــقمــساــب حوــتـفملا

ةرادإلا يمدختسم حلاصل يعامتجا طاشن لك ةيقرت –
.اهب ةطبترملا ةينازيملا رييستو ةيزكرملا

 : يتأي امب فلكتو،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلاةيريدملا –3

مزاوللاو ثاثألاو داتعلا ىلإ ةيزكرملا ةرادإلا تايجاح طبض –
،اهئانتقا نامضو

بسح تادعملاو تامزلتسملاو داوملاب ديروتلا نامض –
،حلاصملا اهنع ربعت يتلا تاجايتحالا

ةعباتلا ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ةنايصو رييست نامض –
ةررقملا نمألا ريبادت عيمج قيبطت اذكو ةيزكرملا ةرادإلل

،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا بجومب

ةـــيزـــكرــملا ةرادإلا تاراــــيـس ةرـــيـظـح ريــيــست ناــمـض –
،اهتنايصو

،تالقنتلاو تاودنلاو تارضاحملل يداملا ميظنتلا نامض –

ةيزكرملا ةرادإلل ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملا درج –
لالغتسالا ىلع رهسلاو عاطقلل ةعباتلا ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
.اهل ينالقعلا

: يتأي امب فلكتو ،نيوكتلل ةيعرفلاةيريدملا –٤

لاجم يف ةيعاطقلاو ةينطولا ةسايسلا تاهجوت فييكت –
،جمارب ىلإ اهتمجرتو ىوتسملا نيسحتو نيهمتلاو نيوكتلا

ةيعونلا تاجاحلاب ةقلعتملا ةماعلا تاساردلاب مايقلا –
تاططخم ىلإ اهتمجرتو ،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل ةيمكلاو
،نيوكتلل

،ةصتخملا تاسسؤملا عم لاصتالاب ،نيوكتلا جمارب دادعإ –

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلاب ةطبترملا لامعألا لك ةيقرت –
.هايملا نهم تالاجم يف

دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:٩ ةّداملا
نيب كرتشم رارق بجومب بتاكم يف يئاملا نمألاو ةيئاملا

ةطلسلاو ةيلاملا ريزوو يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو
ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا
.ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )٤(

يذــــيــــفــنتــلا موـــسرـــمــلا ماـــــكــــحأ عــيـمــج ىـــغــلــــت:0١ ةّدامـلا
قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج٥1 يـف خرؤملا٥٠٤-٠2 مــقر
ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3
.ةيئاملا دراوملا ةرازول

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :١١ ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سراــم٠3 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع ناــبــعـش72 يـف رـــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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3٤٤١ ماع نابعش72 يفخّرؤم73١-22 مقر يذيفنت موسرم
ةيشتفملا ماـــهم ددـــحي ،2202 ةنس سرام03 قفاوملا
يــئاــمـلا نــمألاو ةـيـــئاــمـــلا دراوـــملا ةرازوـــل ةــماــعــلا

.اــهرـيـسو اــهميـظــنتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداـــمـــلا اــمــيس ال ،روـــتـسدـــلا ىلــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72–12 مقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا881–٠9 مقر يذيـفـنـتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوـملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اــــهــــتزـــــهــــجأو ةيزكرملا ةرادإلا لـكاــــيــــه ددـــحي

يف خرؤملا96–12 مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىـــضـتـقـمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر2
اـهـمـيـظـنـتو ةـيـئاملا دراوملا ةرازوـل ةـماــعــلا ةــيشتــفملا ماــهــم
،اهريسو

يف خرؤملا٥31–22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـــحي يذلا22٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش72

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو تاـيـحالص

يف خرؤملا631–22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش72
نـــمألاو ةـــيـــئاملا دراوملا ةرازوـــل ةـــيزـــكرملا ةرادإلا مــــيــــظــــنــــت
،يئاملا

: يتأي ام مسري

موـــسرــملا نــــم71 ةداــملا ماـــكــحأل اـــقــبـــط:ىلوألا ةّداملا
٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خرؤـملا881–٠9 مقر يذيـفـنـتلا
ةرادإلا لـكاــــيــــه ددـــحي يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوـملا
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،تارازولا يف اــــهــــتزـــــهــــجأو ةيزكرملا

نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ماهم ديدحت
.اهريسو اهميظنتو يئاملا

،ريزولا ةطلس تحت ،ةماعلا ةيشتفملا فّلكت :2 ةّداملا
ىلــع اــصوـصــخّ بصنت يتلا شيتفتلاو ةبقارملا ماهمب مايقلاب
: يتأي ام

ةمظنملا اهنم اميس الو ،ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأ قيبطت –
،هايملا عاطقل

،اهمييقتو هايملل ةيمومعلا ةمدخلا ةبقارم –

،يئاملا نمألا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا مييقت –

ةعوضوملا دراوملاو لئاسولل لثمألاو ينالقعلا لامعتسالا –
نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةعباتلا لكايهلا فرصت تحت

،يئاملا

،اهتعباتمو ريزولا تاهيجوتو تارارق ذيفنت –

تاسسؤملاو لكايهلاو ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا ريس –
.ةياصولا تحت ةيمومعلا تائيهلاو

جمانرب ساسأ ىلع ةماــعـلا ةيشتــفـملا  لخدتت:3 ةّداملا
.هيلع ةقفاوملل ريزولا ىلع ضرعي يوــنـس

ريزولا نم بلطب ةيئاجف ةفصب لخدتلا ،اضيأ اهنكميو
،ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم يأ وأ قيقحتب مايقلل
دراوملا ريزو تايحالصل ةعبات ضئارع وأ ةصاخ تالاح وأ
.يئاملا نمألاو ةيئاملا

.يروصت لمع يأب مايقلا اهنكميو

رــيرــقـتـب ةبـــقارــم وأ شــيـتـفت ةـــمـهـم لـــك جوــتـت :٤ ةّداملا
تايصوت حارتقا هنكمي ثيح ،ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري
لمع زيزعتو نيسحت يف  مهاسي نأ هنأش نم ريبدت لك وأ

.شيتفتلل تعضخ يتلا تاسسؤملاو حلاصملا ريسو ميظنتو

تاـطاــشـنــلا نع اـيوــنـس ارــيرــقـت ماــعـلا شتــفـملا دــعــي :5 ةّداملا
عاطقلا حلاصـم ريـسـب قلعتت تاحارـتقاو تاظـحالم هيف يدـبـي
.ريزولا ىلإ هلسريو اهتامدخ ةيعونو

،هــتاــيــحالــص دودــــح يـف ،ماــعــلا شـتـفـملا ىـقــلـتي:6 ةّداملا
.ريزولا نم ءاـضـمإلاب اـضــيوــفـــت

تامولعملا لك ىلع لوصحلل نوشتفملا لهؤي :7 ةّداملا
بجيو مهماهم ذيفنت يف مهديفت يتلا ةيرورضلا قئاثولاو
.ةمهمب فيلكتب مهديوزت

ةـــيّرــس ىلــع ظاـفــحلاــب نوــشـتـفملا مزـــلــي ،ةــفـصـلا هذــهبو
.اهيلع اوعلطا يتلا قئاثولاو تامولعملا

هدــعاــســيو  ،ماع شتفم ةماعلا ةيشتفملا رــّيسي:٨ ةّداملا
.نيشتفم )7( ةعبس

.نيشتفملا تاطاشن عباتيو قسنيو ماعلا شتفملا طشني

نيشـتـفملا لـــمـــع جماــــنرــــبو ماـهـملا عــــيزوـت رــــيزوـلا ددـحـي
.ماعلا شتفملا حارتقا ىلع ءانب

يذــيــفــنـــتـلا موــــسرـــملا ماـــكـــــحأ عيـــمــج ىــغـــلــت:٩ ةّداـملا
رياربف٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر2 يف خرؤملا96-12 مقر

دراوملا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ماهم ددحي يذلا12٠2 ةنس
.اهريسو اهميظنتو ةيئاملا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:0١ ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سرام٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـــحـلـصــم ءاــشــنإ نـــمـضـتـي ،2202 ةــنــس رــيارــبف٤١
ةــعـماـج ىدــل”ةـنـضاــحلا“ ىمــسـت ثـحــبـلل ةـــكرتــشــم
.مناغتسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىــضــتـقــمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا45–59 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوــملا5141 ماــع ناـضــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضــتــقمبو–
نمضـتـملاو8991 ةـنـس وـياــم3 قــفاوــملا9141 ماــع مرـحم6
ةيمـنـتلاو ثـحـبلا جـئاـتـن نيمـثـتـل ةيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا ءاـشــنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

يف خّرؤملا022–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8991 ةنس ويلوي7 قفاوملا9141 ماع لوألا عيبر31
،مّمتملاو لّدعملا ،مناغتسم ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماــع ناضمر2
يــجوـــلوـنـكـتـلاو يــمــلـعـلا ثـحـبـلل ةـــكرــتـشـملا حــلاــصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤـملا77–31 مـقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىضــتقــمبو–
يذــلا3102 ةنـس رــياـنـي03 قفاوملا4341 ماــع لوألا عـيــبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدـحـي

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

:يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم21 ةداـملا ماــكـحأل اـــقيــبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناـضــمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.مناغتسم ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

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

،مناغتسم ةعماج–

،ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا–

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم–

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا–

نـــيوـكـتـلا لاــجم يـف عــيراــشملا باــحـصأل مــعدــلا مــيدــقـــت–
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم–

فّلكيو ،ةيملعلا تازيـــهـجــتلا نـــمأو ةـــناـــيــص عرـــف •
:يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــحـلـصـم ءاــشــنإ نـمـضـتي ،2202 ةــنـس رــيارـبــف٤١
ةعماـج ىدــل ”ةـنـضاــحلا“ ىّمــسـت ثـحـبـلل ةــكرـتـــشـم
.ةيادرغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مـقر يــساـئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذـيـفنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا842–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2102 ةنس وينوي٤ قفاوملا3341 ماع بجر41
،ةيادرغ ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا392–21 مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مــقر يذــيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام ناررقي

موـسرــملا نــم21 ةداملا ماكــحأل اــقـيـبــطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ةيادرغ ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنـلاـب اـفرط ربتـعـت يـتـلا تاـسسؤــملا ددــحت :2 ةداملا
:يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةيادرغ ةعماج –

ةـيـمـنـتلاو ثـحـبلا جــئاـتـن نيـمـثـتل ةـيـنـطوــلا ةـــلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نيوـكتلا لاـجم يف عــيراــشـملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت–
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاوةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فّلكـيو ،ةيـمـلـعـلا تازـيــهـجـتلا نــمأو ةـــناــيــص عرـــف •
:يتأي امب

فرـصـت تـحت ةـعوــضوـملا ةيمـلـعـلا تازـيـهـجتلا ةــناـيــص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــحــلــصم ءاـــشــنإ نـــمـضـتــي ،2202 ةــنس رـــيارــبـــف٤١
ةعماج ىدـل ”ةـنــضاــحلا“ ىّمــسـت ثـحـبـلـل ةـــكرــتــشم
.ركسعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤـملا182–12 مــقر يـساــئرــلا موسرملا ىـضـتـقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يف خّرؤملا45–59 مقر يذيــفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتـقـــمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤـملا21–90 مـقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
نمـضتـملاو9002 ةنس رياني٤ قفاوملا0341 ماع مرحم7
،مّمتملاو لّدعملا ،ركسعم ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضــتـقمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يـجوــلونـكـتـلاو يـمـلـعـلا ثـحـبـلل ةــكرـتـشـملا حــلاــصملا ماـــهــم
،هنم21 ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميـظـنتو

يـف خّرؤــملا77–31 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذــلا3102 ةـنـس رــياـنـي03 قـفاوـملا4341 ماــع لوألا عـيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةـنـجللا يأر ىلـع عالـطالا دــعـبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

:يتأي ام نارّرقي

موــسرــملا نــم21 ةداـملا ماـكـحأل اــقـيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفـنـتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ركسعم ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

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

،ركسعم ةعماج –

ةيـمـنـتـلاو ثــحـبلا جــئاــتـن نيـــمـثـتل ةـيــنـطوــلا ةــلاــكوــلا –
،ةيـجوــلوـنـكـتـلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاــكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقـــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فّلكيو،ةيـمـلـــعـلا تازـــيــهـجـتلا نــمأو ةـــناــيــص عرـــف•
:يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــحــلـصــم ءاــشــنإ نـــمـضـتي ،2202 ةـنـس رــيارــبف٤١
ةعماـج ىدــل”ةـنــضاــحلا“ ىّمــسـت ثـحـبـلل ةـكرـــتـشـم
.1ةنتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا631–98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9891 ةــــــــنس تشغ لوأ قـــــــــفاوملا9041 ماــــــع ةـــــــجحلا يذ92
،مّمتملاو لّدعملا ،1ةنتاب ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤـملا45–59 مـقر يذـيـفـنتلا موـسرـملا ىـضــتـقـمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيـفـنـتـلا موـسرــملا ىـضــتـقـمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بـجر31 يف رــئازــجلاــب ررــح
.22٠2 ةنس

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا392–21 مـقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يـجوــلوـنـكتـلاو يـمـلــعلا ثـحـبـلل ةــكرــتـشـملا حـلاــصـملا ماــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقمبو–
يذلا3102 ةنس رــياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.1 ةنتاب ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

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

،1 ةنتاب ةعماج –

ةـيـمـنـتـلاو ثحـبــلا جئاــتــن نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـيوـكــتـلا لاــجم يـف عــيراــشـملا باــحصأل مـــعدــلا مـيدــقت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةـعـباـتـم –

فّلكيو ،ةيـمــلــعلا تازيـهـجـتلا نـــمأو ةـــناـــيــص عرــف•
:يتأي امب

فرصت تحت ةــعوـضوــملا ةيـمـلـــعـلا تازيــهـجـتـلا ةــناــيــص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــحــلــصـم ءاــشــنإ نـــمـضـتي ،2202 ةــنـس رـــيارـــبــف٤١
ةعماج ىدـل ”ةــنــضاــحلا“ ىّمــسـت ثـحـبـلل ةـــكرـتـشــم
.ةفلجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مقر يـساــئرـلا موـسرــملا ىــضـتـقـــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قــفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–
يذــلا5991 ةنـس رــيارـبـف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

خّرؤملا731–89 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو8991 ةنس وـياــم3 قفاوملا9141 ماع مرحم6 يف

ةـيمـنـتلاو ثـحـبلا جــئاـتن نيمـثـتل ةينـطوــلا ةــلاــكوــلا ءاــشـنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقـمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا90–90 مــقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو9002 ةنس رياني٤ قفاوملا0341 ماع مرحم7
،مّمتملاو لّدعملا ،ةفلجلا ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا392–21 مـقر يذــيـفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يـجوــلونـكـتـلاو يمـلـعلا ثحبلل ةـكرتـــشملا حلاصـملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي
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ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

:يتأي ام نارّرقي

موـسرــملا نــم21 ةداــملا ماــكــحأل اــقـيـبـطــت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ةفلجلا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

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

،ةفلجلا ةعماج –

ةيـمـنـتـلاو ثـحـبـلا جــئاــتـن نيــمـثـتل ةيــنـطوــلا ةـــلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجـــم يف عـــيراشملا باـــحصأل مـــعدـــلا ميدـــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

امبفّلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف •
:يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـحــلـصـم ءاـــشــنإ نـــمـضـتي ،2202 ةــنــس رـــيارــبــف٤١
ةعماج ىدل”ةـنضاــحـــلا“ ىّمــسـت ثـحــبـلل ةـــكرــتـشـم
.ةركسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مــقر يذــيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
يذــلا5991 ةنـس رــيارــبـف51 قــفاوــملا5141 ماـــع ناــضـمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا731–89 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا912–89 مقر يذيـفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتقــمبو–
نمضتملاو8991 ةنس ويلوي7 قفاوملا9141 ماع لوألا عيبر31
،مّمتملاو لّدعملا ،ةركسب ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا392–21 مقر يذيـفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مقر يذـيـفنـتلا موــسرـملا ىـضــتـقـمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام نارّرقي

موـسرــملا نــم21 ةداــملا ماــكـحأل اــــقـيــبطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ةركسب ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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يف خّرؤملا182–12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مــقر يذــيــفـنتـلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوـملا5141 ماــع ناــضــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا731–89 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا812–89 مقر يذيـفـنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو8991 ةنس ويلوي7 قفاوملا9141 ماع لوألا عيبر31
،مّمتملاو لّدعملا ،ةياجب ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا392–21 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنـس وــيـلوــي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤـملا77–31 مــقر يذـيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
يذـلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام نارّرقي

موـسرـملا نــم21 ةداــملا ماـكـحأل اــقــيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مــقر يذيـفـنـتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ةياجب ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةـبـسنـلاـب اــفرط ربتــعت يتلا تاـسسؤـملا ددــحت :2 ةداملا
:يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاـحـلل

،ةـياـجـب ةـعـماــج –

ةــيمـنـتلاو ثـحـبـلا جـئاـتن نيـمـثـتل ةـيـنطوــلا ةـــلاــكوــلا –
،ةيجولوـنـكتـلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

ةـبسنـلاب اـفرـط رـبـتعـت يـتـلا تاـسـسؤــملا ددـحت :2 ةداملا
:يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحـلل

،ةركسب ةعماج –

ةيـمــنـتلاو ثـحبـلا جـئاــتـن نيــمـثـتل ةـيـنطوــلا ةــلاــكوـلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجـــم يف عـــيراشملا باـــحصأل مـــعدـــلا ميدـــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فّلكيو ،ةيمــلـعـلا تازــيـهــجـتلا نـــمأو ةـــناــيــص عرــف •
:يتأــي اــمب

فرصت تحـت ةـعوضوــملا ةيــمـلعـلا تازــيـهـجـتلا ةــناــيــص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بـجر31 يف رــئازــجلاــب ررــح
.22٠2 ةنس

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــحـلــصـم ءاـــشـــنإ نـــمــضـتـي ،2202 ةــنــس رـــيارــبـف٤١
ةعماج ىدل”ةـنــضاــحلا“ ىّمــسـت ثــحــبـلل ةـــكرــتـشـم
.ةياجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
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:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقـــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فّـلــكيو ،ةيـمــلـعـلا تازــيــهـجـتلا نـــمأو ةـــناــيــص عرــف •
:يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقــمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضتـقــمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤــملا77–31 مـــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام نارّرقي

موـسرــملا نـم21 ةداــملا ماــكـحأل اــــقـيـبــطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.سابعلب يديس ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

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

،سابعلب يديس ةعماج –

ةـيمــنتـلاو ثــحـبلا جــئاــتن نيـمـثتل ةـيـنـطولا ةـلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراـكــتبا عورـشـم ةـقــفارــمو لاــبــقتـسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـيوــكـتلا لاـجم يـف عــيراــشملا باــحصأل مـــعدـــلا مـيدــقت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاوةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــحـلـصـم ءاــشــنإ نـمـضـتي ،2202 ةـنــس رــيارـبف٤١
ةعماج ىدـل ”ةــنــضاــحلا“ ىّمـــسـت ثـحــبـلل ةــكرـتــشم

.سابعلب يديس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقـمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا141–98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9891 ةــنـس تــشــغ لوأ قــفاوـــملا9041 ماـــع ةــجـحلا يذ92
،مّمتملاو لّدعملا ،سابعلب يديس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتقــمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص
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فّلكيو ،ةيملعلا تازـيـهـجـتـلا نــمأو ةــناـــيــص عرــف •
:يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوــملا3٤٤1 ماع بــجر31 يف رــئازــجلاــب ررــح
.22٠2 ةنس

يف خّرؤملا77–31 مـقر يذـيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتـقــمبو–
يذــلا3102 ةنـس رــياـني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ةدكيكس ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

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

،ةدكيكس ةعماج –

ةـيـمـنـتـلاو ثحـبــلا جئاــتــن نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقـــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

امبفّلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف •
:يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـحــلـصـم ءاــشــنإ نــمــضـتي ،2202 ةـنــس رــيارــبــف٤١
ةعماج ىدــل ”ةــنـضاــحلا“ ىّمــسـت ثـحـبـلل ةـــكرــتشم

.ةدكيكس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو نإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مـقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو–
نمـضـتـملاو8991 ةـنـس وــياــم3 قــفاوــملا9141 ماــع مرـحـم6
ةيمنتلاو ثحبلا جـئاـتـن نيـمـثتـل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا ءاــشــنإ
،اهريسو اهميظنتو ةـيجولونكتلا

يف خّرؤملا272–10 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1002 ةنس ربمتبس81 قفاوملا2241 ماع ةيناثلا ىدامج03
،مّمتملاو لّدعملا ،ةدكيكس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا392–21 مـقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يــجوــلونـكـتـلاو يـمـلـعـلا ثـحـبـلل ةــكرـتـشـملا حــلاـصـملا ماــهـم
،هنم21 ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

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

،سارهأ قوس ةعماج –

ةيـمـنـتـلاو ثحـبـلا جــئاـتــن نيـمــثـتل ةــيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقـــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فّلـكـيو،ةيــمـلـــعـلا تازـــيـهـجـتلا نــمأو ةـــناــيــص عرـف •
:يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــحــلـصـم ءاــشــنإ نـمـضـتـي ،2202 ةـنــس رــيارــبـف٤١
ةعماج ىدـل ”ةــنـضاــحلا“ ىّمــسـت ثــحـبـلل ةـــكرـتــشـم

.سارهأ قوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مـقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتقــمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا731–89 مقر يذــيفـنتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيمـنـتـلاو ثحـبـلا جــئاـتــن نيــمـثـتل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا ءاــشــنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا542–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو–
نمضتملاو2102 ةنس وينوي4 قفاوملا3341 ماع بجر41
،سارهأ قوس ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا392–21 مـقر يذــيـــفـنـتلا موــسرــملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازوــل يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعـــلا

،يملعلا ثحبلاو

:يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.سارهأ قوس ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــحـلـصـم ءاــشــنإ نـــمـضـتي ،2202 ةـنــس رـــيارــبــف٤١
ةعماج ىدل ”ةـنــضاــحلا“ ىّمـســــت ثحــبـلل ةـــكرــتـشـم
.لجيج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضــتـقـمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موـــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقــمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا852–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس ويلوي22 قفاوملا4241 ماع ىلوألا ىدامج22
،مّمتملاو لّدعملا ،لجيج ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتــقمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مقر يذيـفـنتـلا موــسرـملا ىضــتـقــمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام نارّرقي

موــسرـملا نــم21 ةداـملا ماـكــحأل اـــقـيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.لجيج ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

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

،لجيج ةعماج –

ةيـمـنـتـلاو ثــحـبلا جــئاـتـن نيــمـثـتل ةــيـنـطوــلا ةــلاــكوـــلا –
،ةيجولونـكـتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقـــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

امبفّلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف •
:يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـحـلـصـم ءاـشــنإ نــمـضـتي ،2202 ةــنـس رــيارــبف٤١
ةـــعماج ىدل”ةنضاحلا“ ىّمست ثحبلل ةكرتشم
.ةريوبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقـمـــب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارــبف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيــلاـملا رــيزو تاـيــحالــص دّدـحي

يف خّرؤملا731–89 مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر31 يف رـئازــجلاــب ررــح
.22٠2 ةنس

يف خّرؤملا142–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2102 ةنس وينوي٤ قفاوملا3341 ماع بجر41
،مّمتملاو لّدعملا ،ةريوبلا ةعماج ءاشنإ

يف خّرؤملا392–21 مـقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ةريوبلا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

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

،ةريوبلا ةعماج –

ةـيـمـنـتـلاو ثحـبــلا جئاــتــن نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجـــم يف عـــيراشملا باـــحصأل مـــعدـــلا ميدـــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فّلــكـيو ،ةــيـمـلـعـلا تازــيـهـجتلا نـــمأو ةـــناـــيــص عرــف •
:يتأي امب

فرصت تـحت ةــعوــضوــملا ةيمــلـعـلا تازــيـهـجتلا ةــناــيــص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةحــلصــم ءاــشــنإ نــمضــتي ،2202 ةنـــس رــــياربــف٤١
زكرملا ىدــل”ةنــضاحلا“ ىّمــســت ثــحبــلل ةـــكرتشــم
.ةزابيتب يعماجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا182–12 مقر يساــئرــلا موــسرـــملا ىــضـتـقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتقـــمبو–
يذـــلا5991 ةــنـس رــياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتــقمبو–
نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا9141 ماع مرحم6
ةـيـمـنـتـلاو ثحـبـلا جئاـتـن نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ءاشنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

يف خّرؤملا992–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ماهم ددحي يذلا5002 تشغ61 قفاوملا6241 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا

يف خّرؤملا203–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1102 ةنس تشغ22 قفاوملا2341 ماع ناضمر22
،مّمتملا ،ةزابيتب يعماج زكرم ءاشنإ

يف خّرؤملا392–21 مقر يذـيـفـنتلا موــسرـملا ىضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـــقمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي
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ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

:يتأي ام نارّرقي

موــسرــملا نــم21 ةداــملا ماــكــحأل اـــقـيـبــطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفــنـتـلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ةزابيتب يعماجلا زكرملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب افرط ربـتـعـت يـتـلا تاــســسؤــملا ددـــحت:2 ةداملا
:يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةزابيتب يعماجلا زكرملا –

ةيمــنـتـلاو ثـحـبلا جــئاــتن نيـمــثتـل ةــيـنـطوــلا ةـــلاــكوـــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقـــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

امبفّلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف •
:يتأي

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

قفاوملا3٤٤١ ماع بجر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـحــلـصـم ءاــشــنإ نـمــضـتي ،2202 ةــنــس رـــيارــبــف٤١
زكرملا ىدل”ةـنـضاــحلا“ ىــّمــسـت ثحــبـلل ةــكرــتـشم
.ةماعنلاب يعماجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

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

يف خّرؤملا45–59 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
يذــلا5991 ةـنــس رــيارـبــف51 قــفاوــملا5141 ماـــع ناـــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا731–89 مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
نـمـضـتـملاو8991 ةـنــس وــياــم3 قفاوملا9141 ماـــع مرـحم6
ةـيـمـنـتـلاو ثحـبـلا جئاـتـن نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ءاشنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

يف خّرؤملا992–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5002 ةنس تشغ61 قفاوملا6241 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

يف خّرؤملا502–01 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0102 ةنس ربمتبس9 قفاوملا1341 ماع ناضمر03
،مّمتملاولّدعملا ،ةماعنلاب يعماج زكرم ءاشنإ

يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفـنتلا موسرــملا ىضـــتـقمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا77–31 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

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

:يتأي ام ناررقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
.ةماعنلاب يعماجلا زكرملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا
ةنجللا يف ،اهريسو اهميظنتو يعامتجالا نامضلا لاجم يف

يعامتجالا نامضلا لاجم يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا
ةدمل ،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

: يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا لثمم ناونعب

.ةسيئر ،ةليمج بيطلا يس ةدّيسلا–

نيمأتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم يلثمم ناونعب
: ةلاطبلا نع

،ىسوم زرحم دّيسلا–

،رودق يساس نب دّيسلا–

.دـمحم طانب دّيسلا

: ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا يلثمم ناونعب

،ينغلا دبع ةقاب دّيسلا–

.ةريمس بلاط ةدّيسلا–

–––––––––––★–––––––––––

سرام0١ قفاوملا3٤٤١ ماع نابعش7 يفخّرؤـــم رارــــق
لوألا عيبر6١ يفخّرؤـــــملا رارــــقلا لّدعي ،2202 ةنس
نمضتملاو0202 ةنس ربمفون2 قفاوملا2٤٤١ ماع
ينـــــطوـــــلا دـــــهـــــعملا ةرادإ سلــــــجــــــم ءاضعأ نييــــــعــــــت
.ةينهملا راطخألا نم ةياقولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤم رارق بجومب
2٤٤1 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس

ءاــــضعأ نييــــــعت نــــمضتملاو٠2٠2 ةــــنس رـــــبمفون2 قــــفاوملا
،ةينهملا راطخألا نم ةياقولل يــــنطولا دـــــهعملا ةرادإ ســـــلجم
: يتأي امك

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

فـــلكملا رــــيزولا نـــع لـــثمم ،نـــيدلا ماــــسح يـــنيع نــــب–
،اسيئر ،لمعلاب

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

،دهعملل يجوغاديبلا سلجملا سيئر ،نيعامس كربم –

.”.............................)رييغت نودب يقابلا(.........................

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

،ةماعنلاب يعماجلا زكرملا –

ةـيـمـنـتـلاو ثحـبــلا جئاــتــن نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:3 ةداملا

:يتأي امبفّلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف •

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجـــم يف عـــيراشملا باـــحصأل مـــعدـــلا ميدـــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فّلكيو ،ةيملعلا تازــيـهــجـتـلا نــمأو ةــناــيــص عرـف •
:يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
،ةنضاحلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

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

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب ررح
22٠2 ةنس

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

سرام٨ قفاوملا3٤٤١ ماع نابعش5 يفخرؤم رارق
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس

يعامتجالا نامضلا لاجم يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل
.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوــملا3٤٤1 ماــــع ناـــبـــعش٥ يـف خرؤـــم رارــق بـــجوــمـب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيــــعي ،22٠2 ةنـس سراــم8
خرؤملا61٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا92٤1 ماع ةجحلا يذ62 يف
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ةينالديصلا ةعانصلاةرازو

3٤٤١ ماـــع بــجر5١ يفخّرؤــــم كرــــتــشـــم يرازو رارـــــق
ثادــــحإ نــمـــضـــتــي ،2202 ةــنــــس رـــيارــبف6١ قـــفاوــملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةّيمسر ةرشن

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو

91 يف خّرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

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

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا231–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥991 ةنس ويام31 قفاوملا٥1٤1 ماع ةجحلا يذ31
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل ةيمسر تارشن ثادحإب

٥ يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم3 ةداملا ماكـــحأل اقــــيــــــبطت: ىلوألا ةداملا
٥1٤1 ماع ةجحلا يذ31 يف خّرؤملا231–٥9 مقريذيفنتلا
ّةيمسر تارشن ثادحإب قلعتملاو٥991 ةنس ويام31 قفاوملا
ةرازول ّةيمسر ةرشن ثدحت ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل
.ةينالديصلا ةعانصلا

اهيلع صوصنملا ةّيمسّرلا ةرشنلا يف كرتشت:2 ةداملا
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لكايه عيمج ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

.ةينالديصلا ةعانصلا

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقبط:3 ةداملا
ويام31 قفاوملا٥1٤1 ماع ةجحلا يذ31 يف خّرؤملا231–٥9 مقر

ّةيمسرلا ةرشنلا يوتحت نأ بجي ،هالعأ روكذملاو٥991 ةنس
: يتأي ام ىلع اصوصخ

تاذ صوصنلا عيمج ىوتحم ،ءاضتقالا دنعو ،عجارملا–
تاميلعتلاو ريشانملا كلذكو يميظنتلا وأ يعيرشتلا عباطلا
،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ةصاخلا

ةينهملا ةايحلا راسم رييستب ةقلعتملا ةيدرفلا تاررقملا–
ةرادإلــل نيــعباـتــــلا ةـــلودــــلا يـف نيــيموــمـعلا ناوـــعألاو نيـــفظوــملل
ةقلعتملا تاررقملا اذكو ،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا

ةديرجلا يف اهرشن بلطتي ال يتلا نيمدختسملا فانصأب
.ةّيمسرلا

رهشأ )6( ةتس لك ةّيمسرلا ةرشنلا ردصت:٤ ةداملا
.ةيسنرفلا ةغللا ىلإ اهتمجرت عم ةيبرعلا ةغللاب

ةـــعاــنـصــلا ةرازوـــل ةـــّيـمـسّرــلا ةرـــشـنـــلا نوـــكــت:5 ةداملا
ةينقتلا هصئاصخو همجح ددحي فنصم لكش يف ةينالديصلا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقمب

ىلإ ابوجو ةّيمسرلا ةرشنلا نم ةخسن لسرت:6 ةداملا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل ةيزكرملا حلاصملا

ةرشنلا رادصإل ةيرورضلا تادامتعالا عطتقت:7 ةداملا
ةينازيم نم ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ّةيمسرلا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رييست

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف61 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةينالديصلا ةعانصلا ريزو
يفطل لامج نامحرلا دبع

دمحاب نب


