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ّةيميظنتميسارم

مـقر يذيفنـتلا موسرملا مّمتيو لّدعي،81٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم٤1  يف خرؤم٤22-81 مقر يذيفنت موسرم
ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ميظنت نـمضتـمـلاو6٠٠2 ةـنـس ربمفون22 قفاوملا72٤1 ماـع  ةدـعقلا يذ لوأ يف خّرؤـملا91٤-6٠
....................................................................................................................................................................................اهريسو

ةيئالولا ةيريدملا ءاشنإ نمضتي،81٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم٤1 يف خرؤم522-81 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................اهـــميظنت ددــحيوةنمقرلاوتاـيجولوـنكتلاوةـيكلساللاو ةـيكلسلا تالصاوملاو ديربلل

ةينطو ةزئاج ثادحإ نمضتي،81٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم٤1 يف خرؤم622-81 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................اهحنم تايفيكو  طورش ددـحيو ةرـكتبملا ةطسوتملاو ةريغصلا ةسسؤـملل

ينطولا سلجملاةــــليكشت ددـــحي،81٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم٤1 يف خرؤم722-81 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................هريسو هميظنتو ةيعامتجالا ةيدضاعتلل

مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي،81٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم٤1 يف خرؤم822-81 مقر يذيفنت موسرم
نّمؤملل ةينورتكلإلا ةقاطبلا نومضم ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ليربأ81 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خرؤملا٠1-611
.......................اهديدجتو اهلامعتساو اهميلست طورشو ةحصلايينهملو جالعلا لكايهل ةينورتكلإلا حيتافملاو ايعامتجا هل

ةمئاق طبضودادـعإ تايفـيك ددــحي،81٠2 ةنس ربمتبس52 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم51 يف خرؤم٠32-81 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................اهب ةقلعتملا موسرلا تالدعمو يئاـقولا تقؤملا يفاضإلا مسرلل ةعضاـخلا عئاضبلا

ةّيدرفميسارم

عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ينطولا

ةرازوب داتعلل يزكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا

دادمإلاو ميظنتلا ةرئاد ســيئر ماــهم ءاـــهنإ نمضــتي ،81٠2 ةنــس ربمــتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل

......................ةيربلا تاوقلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

......................ةيوجلا تاوقلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

....ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيناثلا

....................ةالو نيواود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو يف

.....نيتيالو يف نيشتفم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

............تايالولا يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................تايالولا يف

......................نيتيدلبل نيماع نيبتاك ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................................ترايت
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..ةركسبةيالول تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

عافدلا ةرازوب داتعلل يزكرم ريدم نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ينطولا

ناكرأل دادمإلاو ميظنتلا ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلا

.............................ةيربلا تاوقلا دئاق نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

............................ةيوجلا تاوقلا دئاق نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيركسعلا ةيحانلا دــئاــق بــئاــن نييــعت نمــضــتي ،81٠2 ةنــس ربمــتبس61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيناثلا

......................تايالولا يف رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءارآ �تارّرقم �تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

ةبقارملا ةحلصم سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا93٤1 ماع ّةجحلا يذ21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا

ةحلصملا سيئر بئانماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا93٤1 ماع ةّجحلا يذ21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا

ةبقارملا ةحلصم سيئر نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا93٤1 ماع ةّجحلا يذ21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا

ةحلصملا سيئر بئاننييعت نمضتي ،81٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا93٤1 ماع ّةجحلا يذ21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا

لدعلاةرازو

قاحتلالا طورشو ةاضقلا ةماقإ فينصت ددحي ،81٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................................اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

ةفاقثلا ةرازو

روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا فينصت ددحي ،81٠2 ةنس وينوي91 قفاوملا93٤1 ماع لاوش5 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق ام

ةرازوب ةصاخلا كالسألا ضعب عضو نمضتي ،81٠2 ةنس تشغ5 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................)ةيفاقثلا رئاظحلل ةينطولا نيواودلا( ةفاقثلا ةرازو ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا

تاكلتمملل ةينطولا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،81٠2 ةنس ويام٠3 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر٤1 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................ةيفاقثلا

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

تاساردلل ينطولا بتكملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا93٤1 ماع لاّوش91 يف خرؤم رارق
.........................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا
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يف خرؤملا٤91-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ليربأ52 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

 : يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو  موسرملا اذه لدعي : ىلوألا ةّداملا
ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤـملا91٤-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا72٤1 ماع

71و61و8و7و٤ داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:2 ةّداملا
يف خّرؤملا91٤-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا  نم٤3و23و13و
6٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا72٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ

: يتأي امك ررحت و ،هالعأ روكذملاو

: يتأي امب ةسردملا فلكت:٤ ةداملا“

،...............................)رييغت نودب(.............................–

،ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا لامعأ ميظنت–
تارادإلاو تاسسؤملل نيعباتلا ريطأتلا يمدختسم ةدئافل
،ةيمومعلا

،..................................)رييغت نودب(..........................–

ةينطولا تاكبشلاو جماربلا يف كراشت ،ةفصلا هذهبو
.“ثحبلاو نيوكتلا تاسسؤمل ةيلودلاو

تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا سأري:7 ةداملا“
: نم نوكتيو ،ةرادإلا سلجم هلثمم وأ ةيلحملا

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم–

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،لاصتالاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نع لثمم–

تاعاـمجلاو ةـيـلـخادـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا هـنـــّيـعـيٍلاو–
،ةيلحملا

.يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا سيئر–

ءادــبإ لــيـــبس ىلع ،نيعـــتسي نأ ةرادإلا سلـــجـــم نـــكـــمـــي
نأ هنأش نم ةءافك يذ صخش يأب ،ةراشتسالاوأ يأرلا

.هتايحالص ةسراممب ةقلعتملا لئاسملا لك يف سلجملا ريني

ماع مرحم41 يفخرؤم422-٨1 مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدعي،٨102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441
لوأ يفخّرؤـملا٩14-60 مـقر يذيفنـتلا موسرملا
ةـنـس ربـمـفوـن22 قـــفاوملا7241 ماـع ةدـعـــــقــــــلا يذ
ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ميظنت نـمضتـمـلاو6002
.اهريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا  ّنإ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

3٤1و٤-99 ناـــتداــملا اميس ال ،روــتــسدلا ىلــع ءاـــنبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا (

مّرحم72 يف خّرؤملا551-٤6 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو٤691 ةنس وينوي8 قفاوملا٤831 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا

خّرؤملا٠٤٤-5٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5٠٠2 ةنس ربمفون21 قفاوملا62٤1 ماع لاّوش٠1 يف

ةياصولا ةطلس ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإ دنسي
،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ىلع

خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا7٤2-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس تشغ٠1 قفاوملا51٤1 ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا91٤-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا72٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف

،اــهرــيسو ةرادإلل ةــيــنـــطوـــلا ةسردملا مـــيـــظـــنـــت نـــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

خرؤملا٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف

   ،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

ّةيميظنتميسارم
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ةرادإلا سلجم تاعامتجاةسردملل ماعلا ريدملا رضحي
.“سلجملا ةنامأ ىلوتيو ،يراشتسا توصب

نم رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأنـّيعي :8 ةداملا“
)3( ثالث ةدمل ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا

يتلا ةطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل ةلباق تاونس
.اهيلإ نومنتي

وضعـلا هـفـلـخــي ،هــئاضعأ دــحأ ةدــهــع عاــطــقــنا ةــلاــح يفو
.ةدهعلا ءاهتنا ةياغ ىلإنـــّيـعملا ديدجلا

يف مهنع لثمم نييعت ةرادإلا سلجم ءاضعأ نكمي ال
.“سلجملا تاعامتجا

هيأر يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا يدبي :61 ةداملا “
يمــلــعــلا رــيسلاــب ةــقــلــعــتملا لــئاسملا يف هــتاــحارــتـــقا مدـــقـــيو
: يتأي اميف اميس ال ،ةسردملل يجوغاديبلاو

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب عيراشم–

،ثحبلا جمارب عيراشم–

،ةيملعلا تارهاظتلا ميظنتو ةسردملا تاروشنم–

ةـيـنـطوـلا تاـئيـهـلا عـم لداــبــتــلاو نواــعــتــلا عــيراشم–
،ةيبنجألاو

يملعلاو يجوغاديبلا عباطلا تاذ ىرخألا لئاسملا لك–
ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي يتلا هماهمب ةلصتملا يثحبلاو
.“ ةسردملل

: نم يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا نوكتي:71 ةداملا“

،ةسردملل ماعلا ريدملا امهحرتقي )2( نيذاتسأ–

يتلا تاصصختلا يف يلاعلا ميلعتلا نم )2( نيذاتسأ–
ةسسؤم سيـــئر اـــمـــهـــحرـــتـــقـــي ةسردملا يف اــــهسيردــــت مــــتــــي
يتلا يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولل ةعباتلا يلاعلا ميلعتلا

،اهنوعبتي

،تاساردلا ريدم–

،تاصبرتلا ريدم–

،نواعتلاو لصاوتملا نيوكتلا ريدم–

،ةربخلاو ثحبلاو قيثوتلا زكرم ريدم–

نم رخآلاو ةيميلقإلا ةرادإلا نم امهدحأ )2( نيفظوم–
ريزولا امهنيعي ،لقألا ىلع ،ريدم ةبترب ةيزكرملا ةرادإلا
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا

نـــيذــــلــــلا نــــيذاــــتسألا نيب نــــم ذاــــتسأ سلــــجملا سأرــــي
ةـيـلـخادـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا هـنــّيـعـي ،ماـعـلا رـيدملا اـمـهـحرـتـقـي
 .ةيلحملا تاعامجلاو

نأ هنأش نم صخش لكب نيعتسي نأ سلجملا نكمي
.“هتاءافك مكحب هلامعأ يف هريني

يف ثحبلاو ميلعتلا ومدختسم نوكتي:13 ةداملا“
موسرـــــمـــــلـــــل نيعضاخلا نيثـــــحاــــــبــــــلا ةذــــــتاسألا نــــــم ةسردملا
92٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف خرؤملا٠31-8٠ مقر يذيفنتلا
يف نيعوضوملا ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا

تاـعاــمجلاو ةــيــلــخادــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلا ىدــل ةــمدخلا ةــلاــح
.)ةرادإلل ةينطولا ةسردملا( ةيلحملا

ةلاح يف نيعوضوملا نيمدختسملا بترو كالسأ ددحت
نيب كرتشم رارق بجومب ،ةينعملا تادادعتلا اذكو ةمدخلا
رـيزوــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا
ةفلكملا ةطلسلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

  .“ ةيمومعلا ةفيظولاب

ميلعتلا تاطاشنب لفكتلل ،ةسردملا نكمي :23 ةداملا“
نيثــــــحاــــــبو نييــــــعـــــــماـــــــج ةذـــــــتاسأب نيعـــــــتست نأ ،ثحـــــــبـــــــلاو
،بناــــجأو نييــــنــــطو نيلـــــهؤم نيمدـــــخـــــتسمو نـــــيراشتسمو
.“هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،بوانم ةفصب

)ىتح رييغت نودب(................  :٤3 ةداملا“

ىلع نيلصحـــتــــم اوــــنوــــكــــي نأ نيحشرــــتملا ىلع بجــــي
ةـــمدـــخلا ءازإ مــهـــتـــيـــعضو نوـــتــبـــثـــيو ،اــــيروــــلاــــكــبــــلا ةداــــهش

.“ ةينطولا

91٤-6٠ مـقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ممتت :3 ةّداملا
ةنس ربمفون22 قفاوملا72٤1 ماع ةدعـقلا يذ لّوأ يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم2٤ ةدامب ،هالعأ روكذملاو6٠٠2

اوعبات نيذلا نومدختسملا عضخي: رركم2٤ ةداملا“
.مييقت ىلإ ،مهنيوكت ةياهن دنع ،الصاوتم انيوكت

اــهــمــــّلست ةداــهش ىلع ،حاــجــنــلا ةــلاــح يف نوــلصحــتـــيو
.“ ةسردملا

يذيفنتلا موسرملا نم33 ةداملا ماكحأ ىغلت :4 ةّداملا
22 قفاوملا72٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملا91٤-6٠ مقر
ةينطولا ةسردملا ميظنت نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربمفون
.مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو ةرادإلل

ّةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2 قـــفاوملا٠٤٤1 ماــع مرــحـــم٤1 يف رـــئازجلاــــب رّرــــح
.81٠2 ةنس ربمتبس

 ىيحيوأ دمحأ
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: ةيتآلا ماهملا ةيئالولا ةيريدملا ىلوتت:2 ةداملا

نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا–
داصتــقالاو ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملاـــبو دـــيرـــبـــلاـــب
،لبقتسملا تايجولونكتو يمقرلا

تالصاوملاو ديربلا تاكبشل يداعلا ريسلا نم دكأتلا–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـت تاـمادـخـتسا مـيـمـعـت قـيسنــت–
ذـــيـــفـــنـــت يف ةــــكراشملاو ىرــــخألا تاــــعاــــطــــقــــلا عــــم لاصتالاو
،هريوطتو يمقرلا داصتقالا ةيقرت تايلمع

:دصق ،نيلماعتملل ةيلحملا تايلثمملا عم قيسنتلا–

ةمئاد ةدوج تاذ ةيمومع ةمدخ ميدقت نم دكأتلا )أ
،ةرمتسمو

ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ذيفنت ىلع رهسلا )ب
نولماعتملا اهرفوي يتلا ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا
ةيرارمتسا نم دكأتلاو ،هب لومعملا ميظنتلل اقفو نوينعملا

،ةمدخلا هذه

،ىواكشلاو تابلطلاب لاعفلا لفكتلا نامض )ج

تاقافترالا نم ةدافتسالا دعاوق مارتحا ىلع رهسلا )د
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبش طسبب ةطبترملا

ءارجإب عاطقلا يلماعتم مايق ىلع ماظتناب رهسلا–
ذــيــفــنــتو ةدــجــنــلا طـــطـــخـــم طسب ىلع ةـــيـــبـــيرجت تاـــبـــيردـــت
رـطاـخملا عـم ةـفـــّيـكملا ةـيـنـمألاو ةـيـلاـجـعــتسالا تاــطــطــخملا
، ىربكلا

تاكبش لامعتسال ةصتخملا تاطلسلا عم قيسنتلا–
ضارغأل لاصتالاو مالعإلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا

ذيفنتو تاساردلاو تاططخملا دادعإ يف ةكراشملا–
يف وأ ةـيـئاـهــنــلا تاــمــهاسملا يف ةــلــجسملا ةــيــمــنــتــلا جمارــب

مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكــت رــيوــطــتو لاــمــعــتسالا كلمت قودــنص
ةـــيـــكــــلسالــــلا تاــــبذــــبذــــلا فــــيــــط ةــــلــــكــــيــــه ةداــــعإو لاصتالاو
،اهجئاتن مييقتو ةيئابرهكلا

تاـــيـــئاصــحإلاو تاــيــــطــــعملا لــــيــلحتو عــمــــج ناــمض–
يف ةـــمــــهاسملاو ،يلحملا ىوــــتسملا ىلع عاــــطــــقــــلاــــب ةصاخلا
،تاعاطقلا ةددعتمو ةجمدم ةيئاصحإ تانايب ةدعاق ءاشنإ

ىلــــع ،اــيوــــنس ،عاطــــقلا تاــطاــــشن ةلــيــصح دادــــعإ–
،ةيزكرملا ةرادإلا ىلإ اهلاسرإ ىلع صرحلاو يلحملا ىوتسملا

عيراشملاو جماربلاو تاططخملا ةعباتم ىلع رهسلا–
لاصتالاب ،يلحملا ىوتسملا ىلع يمقرلا داصتقالا لاجم يف

،ةلعافلا فارطألا عم

ماع مرحم41 يفخرؤم522-٨1 مقر يذيفنت موسرم
نـــمضتي،٨102 ةنــس ربمتـــبس42 قفاوــملا0441
تالصاوملاو دـيرـبــلــلةــيــئالوــلا ةـــيرـــيدملا ءاـــــشنإ
ةنمقرلاوتاـيجولوـــنكتلاوةـيكــلــساللاو ةـيكـــلسلا

.اهـــميظنت ددــحيو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

3٤1و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع
  ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

خرؤملا٠٤2-99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9991 ةـــنس رــبوــتكأ72 قــفاوملا٠2٤1 ماـــع بـــجر71 يف

،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو

خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا332-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٤2٤1 ماع يناثلا عيبر32 يف

تايجولونكتو ديربلل ةيئالولا ةيريدملا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،اهميظنت ديدحتو لاصتالاو مالعإلا

خرؤملا172-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا71٠2 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا93٤1 ماع مرحم61 يف

ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو دــــيرــــبــــلا رــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

خرؤملا272-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةــنس رـــبوـــتــكأ7 قــــفاوــملا93٤1 ماـــع مرــحــــــــم61 يف

دـــــيرـــــبـــــلا ةرازوـــــل ةـــــيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــيـــــظـــــنـــــت نــــــمضتملاو
تاـــيـــجوـــلوــــنــــكــــتــــلاو ةــــيــــكــــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو
،ةنمقرلاو

  : يتأـي ام  مـسرـي

تالصاوملاو دـيربلل ةيئالو ةـيريدم أشـنت : ىلوألا ةداــملا
يـف ىعدت ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

.“ةيئالولا ةيريدملا “ صنلا بلص
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تايجولونكتو يمقرلا داصتقالا ةيقرت ىلع رهسلا–
،لبقتسملا

ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا عم رواشتلاب لمعلا–
ىوتسملا ىلع ةيمقرلا دراوملا ديحوت لجأ نم ،ةيلحملا
.يلحملا

)3( ثالث ىلع ةيئالولا ةيريدملا لمتشت:3 ةداملا
: حلاصم

،ديربلا ةحلصم–

داصتقالاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ةحلصم–
،يمقرلا

.ةرادإلا ةحلصم–

كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه ماكحأ قيبطت ددحي
ةيــكلـــساللاو ةيــــكــلسلا تالـــصاوملاو دـــيرـــبلارـــيزو نيـــب
ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملا ريزوو ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.ةيمومعلا ةفيظولاب

332-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:4 ةداملا
وــــينوي٤2 قفاوــملا٤2٤1 ماــــعيــناثلا عيــبر32 يف خرؤــملا

ديربــلل ةيــئالولا ةيرــيدملا ءاـــشنإ نمضــتملاو3٠٠2 ةنــس
لدعملا ،اهميظنت ديدحتو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو
.ممتملاو

ّةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:5 ةداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماـــع مرــحم٤1 يف رئازـــجلاب رّرــح
.81٠2 ةنس ربمتبس

 ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع مرحم41 يفخرؤم622-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ثادحإ نمضتي،٨102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441
ةـطسوـتملاو ةرـيـغصلا ةسسؤـمـلــل ةــيــنــطو ةزــئاــج
.اهحنم تايفيكو طورش ددـحيو ةرـكتبملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

عيبر11 يف خرؤملا2٠-71 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا83٤1 ماع يناثلا
ةرــــيــــغصلا تاسسؤملا رــــيوــــطــــتــــل يهـــــيـــــجوـــــتـــــلا نوـــــناـــــقـــــلا

،ةطسوتملاو

يف خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا323-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنــس رــبوـــتكأ٤1 قفاوــملا92٤1 ماـــع لاوــش٤1 يف

ةدــــئاــــفــــل راــــكــــتــــبالــــل ةــــيـــــنـــــطو ةزـــــئاـــــج ثادـــــحإ نـــــمضتملاو
تايفيكو طورش ديدحتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

،اهحنم

: يتأي ام مسري

ةريغصلا ةسسؤملل ةـينطو ةزئاج ثدحت : ىلوألا ةّداملا
.”ةزــئاجلا” صـنـــلا بلص يف ىـــعدـــت ةرـــكـــتـــبملا ةـــطسوـــتملاو
تاسسؤملا عــــيــــجشتو ةأفاــــكــــم ىلإ ةزـــــئاجلا هذـــــه فدـــــهـــــتو
ذيفنتلا زيح تعضو يتلا ةركتبملا ةطسوتملاو ةريغصلا

ةنسحم وأ ةديدج جاتنإ ةقيرط وأ )ةمدخ وأ ةعلس( اجتنم
ةيـميظنت ةقيرـط وأ ةدـيدج قـيوست ةـقيرط وأ ريبك لكشب
وأ لمعلا ناكم ميظنت يف وأ ةسسؤملا تاسرامم يــف ةدـيدج

.ةيجراخلا تاقالعلا يف

:  يف ةزئاجلا لثمتت :2 ةّداملا

ةرــكـــتـــبملا ةـطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا ةسسؤملا حـــنـــم–
يــف طاــشنلا نم تاونس )3( ثالث نـم رثكأ اـهل يتلا ةزئافلا

ةيلاديم ،ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلا يــف مـهاسي عاــطق
:يتأي امك اهغلبم ددحي ةيلام ةأفاكمو قاقحتسا ةداهشو

،لوألا زئافلل جد2.٠٠٠.٠٠٠–
،يناثلا زئافلل جد٠٠٠.٠٠6.1–
.ثلاثلا زئافلل جد٠٠٠.٠٠2.1–

يتلا ةزئافلا ةطسوتملاو ةريغصلا ةسسؤملا حنم–
ةــــبــــعش يف طاــشنـــــلا نـــــم تاوـــــنس )3( ثالـــث نـم رـــثــــكأ اــــهــــل
ةيلام ةأفاكمو قاقحتسا ةداهشو ةيلاديم ،رضخألا داصتقالا

:يتأي امك اهغلبم ددحي
،لوألا زئافلل جد2.٠٠٠.٠٠٠–
،يناثلا زئافلل جد٠٠٠.٠٠6.1–
.ثلاثلا زئافلل جد٠٠٠.٠٠2.1–

ةــــباشلا ةـــــطسوـــــتملاو ةرـــــيـــــغصلا ةسسؤملا حـــــنـــــم–
ةيمنتلا يف مهاسي عاطق يف طشنت يتلا ةزئافلا ةركتبملا
ةأفاكمو قاقحتسا ةداهشو ةيلاديم ،ةمادتسملا ةيداصتقالا

:يتأي امك اهغلبم ددحي ةيلام
،لوألا زئافلل جد1.٠٠٠.٠٠٠–
،يناثلا زئافلل جد٠٠٠.٠٠8–
.ثلاثلا زئافلل جد٠٠٠.٠٠6–
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نيتريــبك نيتيداــصتقا نيتســسؤم نع )2( نالثــمم–
.راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا لامعأل امهمعدب نيتفورعم

هـــنأش نـــم صخش لـــكـــب ةـــنـــجـــلـــلا نيعـــتست نأ نــــكــــمــــي
.اهلاغشأ يف ،هتءافك بسح ،اهتدعاسم

رارـق بجوـمب ةزـئاجلا ةـنجل ءاضعأنّيـعي :5 ةّداملا
،ةــطسوــتملاو ةرــيــغصلا تاسسؤملاــب فـلـــكملا رـيزوـــلا نـــم

نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدـمل
دـحأ ةدـهـع عاـطـقـنا ةـلاـح يفو .اـهــيــلإ نوــمــتــنــي يتــلا ةــطــلسلا
.اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا

اهالوتت ةينقت ةنامأب ةزئاجلا ةنجل دوزت :6 ةّداملا
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم

قداصتو يلخادلا اهماظن ةزئاجلا ةنجل دعت:7 ةّداملا
.لوألا اهعامتجا لالخ هيلع

:يتأي امب ةزئاجلا ةنجل فلكت:٨ ةّداملا

،ةزئاجلاب ةقلعتملا تالاجملا فلتخم ديدحت–

،ءاقتنالا ريياعم ديدحت–

ةـيسفاـنـت نيسحت ىلع اـهراـثآو تاراــكــتــبالا مــيــيــقــت–
اهطيحم اذكو ةحشرتملا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
،رشابملا

.ةزئافلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ءاقتنا–

ةطــسوــتملاو ةريــغصلا تــاسسؤــملا عدوــت :٩ ةّداملا
تاــيرــيدملا وأ ةزــئاجلا ةـــنجل ةـــناـــمأ ىدـــل حشرـــتـــلا تاـــفـــلـــم
ةرــــــيــــــغصلا تاسسؤملاــــــب ةــــــفــــــلــــــكملا ةرازوــــــلــــــل ةــــــيـــــــئالوـــــــلا

: ةيتآلا قئاثولا نمضتي فلمب ةقفرم ،ةطسوتملاو

،ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

،ةسسؤملا نع ةينقت ةقاطب–

لينل حرتقملا راكتبالا نع ةيصيخلت ةينقت ةقاطب–
 ،ةزئاجلا

،راكتبالا ةيعجرمو لصأ–

تازاــيــتــــــــمالا اــــــــهـيــف زرـــبــــــــت ةــماـــعد وأ ةـــــــــقــيـثو لــك–
 .راكتبالل ةيداصتقالاو ةيجولونكتلا

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا مالعإ متي:01 ةّداملا
يف رشني نالعإ قيرط نع حشرتلا لاجآو تايفيكو طورشب
.ىرخأ لاصتا ةليسو لك ربع وأ ةينطولا ةيمويلا دئارجلا

ريزولا ىلع حرتقت نأ ةزئاجلا ةنجل نكمي:11 ةّداملا
ةزئاجلا بجح ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا

قرت مل اذإ ام ةلاح يف اهيطغت تالاجم ةدع وأ لاجم يف
.بولطملا ىوتسملا ىلإ ةحرتقملا تاراكتبالا

ةطسوتملاو ةريغصلا ةسسؤملا يف رفوتت نأ بجي
 : ةيتآلا طورشلا ةركتبملا ةباشلا

ىلع ،طاــشنلا نم تاونس )3( ثالث اهيدل نوكي نأ–
،رثكألا

،يوق ومن تايناكمإ–

،ةديدج ايجولونكت مادختسا–

.فيكمو صاخ ليومت ىلإ ةجاحلا–

ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا مــّلسي :3 ةّداملا
نـم تاـحـيشرـتـلا مـيـيـقـت دـعـب زــئاوجلا اــيوــنس ةــطسوــتملاو
.لفح لالخ كلذو ،ةزئاجلا ةنجل لبق

ةءافك تاذ ةيصخش ةزئاجلا ةنجل سأري:4 ةّداملا
ريزولا اهنيعي ايجولونكتلاو يملعلا ثحبلا لاجم يف ةيلاع
لـــكشتـــتو ،ةـــطسوـــتملاو ةرــــيــــغصلا تاسسؤملاــــب فــــلــــكملا
: يتأي امك ةنجللا

ةرــيــغصلا تاسسؤملاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم–
،ةطسوتملاو

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

     ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،يملعلا

تالصاوملاو دــيرــبــلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع لـــثمم–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

تاـــقاـــطـــلاو ةـــئيـــبـــلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع لـــثمم–
،ةددجتملا

تاسسؤملا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–
،ةطسوتملاو ةريغصلا

ةـيـكـلـمـلـل يرــئازجلا ينــطوــلا دــهــعــمــلــل ماــعــلا رــيدملا–
،ةيعانصلا

ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–
،يجولونكتلا ريوطتلاو

،بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا–

ريوطت لجأ نم رواشتلل ينطولا سلجملا نع لثمم–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

تايجولونكتلا ناديم يف ةيلاع ةءافكاوذ )2( ناثحاب–
،ةمدقتملا



75  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0441 ماع مرحم61
9م٨102 ةنس ربمتبس62

ةزـــئاــجلا ميــظــنت فيراــصمب لفــكتلا مــتي :21 ةّداــملا
ةفلكملا ةرازولا رييست ةينازيم راطإ يف ةأفاكملا «لبمو
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب

مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرــملا ماــكحأ ىــــغلت:31 ةّداــملا
ربوتكأ٤1 قفاوملا92٤1 ماع لاوش٤1 يف خرؤملا323-8٠

ةدئافل راكتبالل ةينطو ةزئاج ثادحإ نمضتملاو8٠٠2 ةنس
تايفيكو طورش ديدحتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

.اهحنم

ةّيمــسّرلا ةدــيرجلا يف موـــسرـملا اذـــه رشـني:41 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماــع مرحــم٤1يفرـــئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ربمتبس

 ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع مرحم41 يفخرؤم722-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ةــليكشت ددحي،٨102 ةنس ربمــتبس42 قــفاوملا0441
هميظنتو ةيعامتجالا ةيدضاعتلل ينطولا سلجملا

.هريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،يعامتجالا

3٤1و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

عيبر31 يف خرؤملا2٠ -51 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو51٠2 ةــنس رــياـــنـــي٤ قـــــفاوملا63٤1 ماــــــــــع لوألا

،هنم99و89و79 داوملا اميس ال ،ةيعامتجالا تايدضاعتلاب

يف خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا72٤-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7991 ةنس ربمفون11 قفاوملا81٤1 ماع بجر٠1 يف

ةـيدضاــعــتــلــل يراشتسالا ينــطوــلا سلــجملا ةــلــيــكشت ددــحــي
،هريسو ةيعامتجالا

خرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ليربأ51 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر9 يف

ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا
،يعامتجالا

 : يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

نوناقلا نم89 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٤ قفاوملا63٤1 ماع لوألا عيبر31 يف خرؤملا2٠-51 مقر
فدهي ،ةيعامتجالا تايدضاعتلاب قلعتملاو51٠2 ةنس رياني
ةيدضاعتلل ينطولا سلجملا ةليكشت ديدحت ىلإ موسرملا اذه
صنــلا بلص يف ىــعدــيو ،هرــيسو هــمــيــظــنــتو ةـــيـــعاـــمـــتـــجالا
 .“سلجملا“

هيلإ ةدنسملا ماهملا راطإ يف ،سلجملا موقي:2 ةّداملا
31 يف خرؤملا2٠-51 مقر نوناقلا نم79 ةداملا يف ةددحملاو
روكذملاو51٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا63٤1 ماع لوألا عيبر
: يتأي امب ،هالعأ

ةــــيدــضاــعــتــــلاــــب قــــلـــــعــتـــــي حارـــــتــقاو يأر لــك ءادـــبإ–
، ةيدضاعتلا ةكرحلا ةيقرتو ةيعامتجالا

وأ يعـــــــــيرشت صن عورشم لـــــــــك يف هـــــــــيأرــــــــــب ءالدإلا–
،ةيعامتجالا ةيدضاعتلاب قلعتي يميظنت

ةـــــيدــضاــعـــــتـلاـــــب قـــــلـــــعــتــت ثاـــحــــــبأو تاــسارد دادــعإ–
،ةيعامتجالا

نيب ةمئادو ةمظتنم ةفصب رواشتلاو راوحلا نامض–
وضعلا حلاصل ةيعامتجالا تايدضاعتلاو ةيمومعلا تاطلسلا
،طرخنملا

ةدــــيدــــج ةيــــعاــمــتــجا تاــــيدــــضاـــــعت ءاــــــشنإ عــيــجشت–
،اهتيقرتو

،ةديدج ةيعامتجا تايدضاعت سيسأت يف هيأرب ءالدإلا–

ةيعامتجالا ةيدضاعتلا ريسب قلعتت تايصوت ميدقت–
،اهتاطاشنو اهميظنتو

ةيعامتجالا تايدضاعتلاب ةقلعتملا تامولعملا عمج–
،اهلالغتساو

نأ بجــي يذــلا تاــطاشنــلــل يوــنسلا رــيرــقــتــلا دادــعإ–
 .ةصتخملا ةيمومعلا ةطلسلا ىلع ضرعي

لبق نم ،كلذ ىلع ةدايز ،سلجملا رطخي نأ نكمي
قلعتت ةلأسم لك لوح يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا

.ةيعامتجالا ةيدضاعتلاب

يناثلا لصفلا
سلجملا ةليكشت

:نم سلجملا لكشتي:3 ةّداملا

،يعاــمــتــجالا ناــمضلاــب فــلــكملا رــيزوـــلا نـــع لـــثمم–
،اسيئر
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دعب سلجملا عامتجا حصي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
لــجأ يف نــيرضاحلا هــئاضعأ ددــع نــكــي اــمــهـــم ناـــث ءاـــعدـــتسا
.لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا

رضحم يف هؤارآو سلجملا تايصوت نّودت :٩ ةّداملا
ىلإ اضيأ لسرتو ،ةصتخملا ةيمومعلا ةطلسلا ىلإ لسرتو
.سلجملا ءاضعأ عيمج

هيلع قداصيو يلخادلا هماظن سلجملا دعي:01 ةّداملا
.هيلع ةقفاوملل ةصتخملا ةيمومعلا ةطلسلا ىلع هضرعيو

ىلـــع يلــخادــلا ماــظنلا لمــشــي نأ بــجي :11 ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا

،سيئرلا يبئانو سيئرلا تايحالص–

،سيئرلا يبئان باختنا تايفيك–

باحصأل ةيباقنلا تامظنملا يلثمم نييعت تايفيك–
،ينطولا ديعصلا ىلع اليثمت رثكألا لمعلا

،هل عنام عوقو ةلاح يف سيئرلا ةباينب ةقلعتملا دعاوقلا–

،تابايغلاب ةقلعتملا دعاوقلا–

،سلجملا ءاضعأ ءاعدتسا تايفيك–

.فيشرألاو قئاثولا ظفحب ةقلعتملا دعاوقلا–

ددحي اناجل هنمضئـشني نأ سلــجملا نـــكمي :21 ةّداملا
.يلخادلا هماظن يف اهريسو اهميظنتو اهماهمو اهددع

ليغـــشتلاو لمــــعلا ةرازو رـــقــــمب سلــجــملا عمــتجي:31 ةّداــملا
.يعامتجالا نامضلاو

يرادإلا مــعدــلاب فــلــكت ةــناــمأــب سـلــجملا دوزــي:41 ةّداــملا
.سلجملل يرورضلا ينقتلاو

يلخادــلا ماــظــنــلا يف اــهرــيسو ةــناـــمألا مـــيـــظـــنـــت ددـــحـــي
.سلجملل

قتاع ىلع سلجملا ريس فيراصم نوـكت  :51 ةّداـــملا
نيطرخنملا اهئاضــعأ ددــع بــسح ةيعامــتجالا تايدضاعــتلا

يلخادلا ماظنلا يف ةددحملا تايفيكلا قفو ةيلاملا اهدراومو
.سلجملل

72٤-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:61 ةّداملا
7991 ةنس ربمفون11 قفاوملا81٤1 ماع بجر٠1 يف خرؤملا
ةيدضاعتلل يراشتسالا ينطولا سلجملا ةليكشت ددحي يذلا
.هريسو ةيعامتجالا

ّةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:71 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2 قفاوــملا٠٤٤1 ماع مرحـم٤1 يف رئازجلاب رّرــح
.81٠2 ةنس ربمتبس

 ىيحيوأ دمحأ

تاـعاــمجلاو ةــيــلــخادــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا نع لثمم–
،ةيعامتجا ةيدضاعت لك نع لثمم–
ةـــــيـــــلاردـــفـــــنـكو ةـــــيــلاردــفو داــحتا لـــك نــع لــــــثـــمم–

،ةيعامتجا  تايدضاعت
اليثمت رثكألا ةيلامعلا ةيباـقنلا تامــظنملا نــع لـــثمم–

،ينطولا ديعصلا ىلع
رثكألا لمعلا باحصأل ةيباقنلا تامظنملا نع لثمم–

،ينطولا ديعصلا ىلع اليثمت
ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنـصلل ماــعلا ريدــملا–

،ءارجألا لامعلل
يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا–

،ءارجألا ريغب صاخلا
.دعاقتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا–

ناـبـخـتـنــي سيــئر )2( اــبـــئاـــن سلـــجملا سيـــئر دـــعاسي
.هاندأ11 ةداملا ماكحأل اقبط

نــم لــهؤم صخش لـــكـــب نيعـــتسي نأ سلـــجملا نـــكـــمـــي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ هنأش

بجومب سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت:4 ةّداملا
حارتقا ىلع ءانب ،يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نم رارق
.اهنوعبتي يتلا تائيهلاو تامظنملاو تاطلسلا

تاونس )5( سمخب سلجملا ءاضعأ ةدهع ددحت :5 ةّداملا
.)1( ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

مهفئاظو مكحب نينيعملا سلجملا ءاضعأ ةدهع يهتنت
.فئاظولا هذه ءاهتناب

بترتت الو ةيناجم سلجملا يف وضعلا ةدهع :6 ةّداملا
.ةينيع وأ ةيدقن ايازم اهيلع

ثلاثلا لصفلا
هريسو سلجملا ميظنت

ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي :7 ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،ةنسلا يف )1(

بلطب ةيداع ريغ ةرود يف اضيأ عمتجي نأ هنكميو
.لقألا ىلع ،هئاضعأ ددع )1/2( فصن وأ هسيئر نم

فصن روضحبّ الإ سلجملا تالوادم حصت ال:٨ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ ددع )1/2(
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ماع مرحم41 يفخرؤم٨22-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ممتيو لدعي،٨102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441
يـــفخرؤـــملا611-01 مـــقر يذيفـــنـتلا موـــسرــملا
ةنس ليربأ٨1 قفاوـــملا1341 ماـــع ىلوألا ىدامج3
ةـيـنورـتـكـلإلا ةـقاـطـبـلا نوــمضم ددــحــي يذــلا0102
ةــيــنورــتــكــلإلا حــيــتاــفملاو اــيــعاــمــتــجا هــل نــّمؤمــلــل
اهميلست طورشو ةحصلا يينهملو جالعلا لكايهل

.اهديدجتو اهلامعتساو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،يعامتجالا

3٤1و٤-99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ناضمر12 يف خرؤملا11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
1 رركم6و رركم6 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

،هنم2 رركم56و

ناضمر12 يف خرؤملا31-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

رفص61 يف خرؤملا8٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاعزانملاب قلعتملاو8٠٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا92٤1 ماــع

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف

عيبر31 يف خرؤملا2٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو51٠2 ةــنس رــياـــنـــي٤ قـــــفاوملا63٤1 ماــــــــــع لوألا

،هنم31 ةداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تايدضاعتلاب

لاوش81 يف خرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنسويلوي2 قفاوملا93٤1ماع

يف خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا611-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠1٠2 ةنس ليربأ81 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف

هــل نــــّمؤمــلــل ةــيــنورــتــكـــلإلا ةـــقاـــطـــبـــلا نوـــمضم ددـــحـــي يذـــلا
يينهملو جالعـلا لـكاـيـهـل ةـيـنورـتـكـلإلا حـيـتاـفملاو اـيـعاـمـتـجا
،اهديدجتو اهلامعتساو اهميلست طورشو ةحصلا

 : يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب مّمتيو موسرملا اذه لّدعي : ىلوألا ةّداملا
ىدامج3 يف خرؤملا611 -٠1 مـقر يذــيــفــنــتــلا موسرملا
ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ليربأ81 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا

اــيــعاــمــتــجا هــل نـــّمؤمــلــل ةــيــنورــتــكــلإلا ةــقاــطـــبـــلا نوـــمضم
ةحصـلا ييـنـهملو جالـعلا لـكايـهل ةينورتكلإلا حيتافملاو
ماكحأل اــقيبطت ،اهديدجتو اهلامعتساو اهميلست طورـشو
لوألا عيبر31 يف خرؤملا2٠-51 مــقر نوناقلا نم31 ةداــملا

قلعتملاو51٠2 ةــــنس رــــياـــــنـــــي٤ قـــــــــفاوملا63٤1 ماـــــــــع
.ةيعامتجالا تايدضاعتلاب

نــم٠1و9و8 داوملا ماـــكحأ مــــمتتو لدــــــعت :2 ةّداــملا
ماع ىلوألا ىدامج3 يف خرؤملا611-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنس ليربأ81 قفاوملا13٤1

ةينورتكلإلا ةبـــيكرــتلايـــف ةجردــملا تاــــيطعملا :8 ةداــملا“
: يه ،قوقحلا يوذل وأ قحلا يذل وأ ةيلئاعلا ءافشلا ةقاطبل

،................................ )رييغت نودب( ..........................–

يعامتجالا نامضلل باستنالاب ةقلعتملا تايطعملا–
ةقلعتملا تايطعملا ،ءاضتقالا دنعو ،ايعامتجا هل نّمؤملل
،ةيعامتجالا ةيدضاعتلا يف هطارخناب

نم ايعامتجا هل نـــّمؤملل ةمّدقملا تاءادألا يف قوقحلا–
دــنعو ،هـقوقــح يوذــل اذــــكو يعامـتجالا ناـمضلا ةئــيه فرــط

ةيدضاعتلا فرط نم ةمدقملا تاءادألا يف قوقحلا ،ءاضتقالا
،ةيعامتجالا

،............................... )رييغت نودب( ...........................–

نامضلا ةئيه فرط نم ةمدقملا تاءادألا عومجم–
بحاصل اـيـعاـمـتـجا هـل نـــّمؤملا اــهــيــلإ بستــنملا يعاــمــتــجالا
دـنـعو ،ةـقاـطــبــلا يفنيـلـجسملا هـقوــقـحيوذ وأ/و ةــقاــطــبــلا
ةـيدضاـعــتــلا فرــط نــم ةــمدــقملا تاءادألا عوــمــجــم ،ءاضتــقالا
،ةيعامتجالا

.“.........................)رييغت نودب يقابلا( .....................–

ةينورتكلإلا ةبيكرتلا يف ةجردملا تايطعملا :9 ةداملا “
: يه ،ةيدرفلا ءافشلا ةقاطبل

،............................. )رييغت نودب( .............................–
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.“ ...................... )رييغت نودب يقابلا( .......................–

نوناقلا نم2 رركم6 ةداملا ماكحأل اقبط:91 ةداملا “
ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خرؤملا11-38 مقر

خرؤملا2٠-51 مقر نوناقلا نم11 ةداملا ماكحأو3891 ةنس
51٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا63٤1 ماع لّوألا عيبر31 يف

ةــقاــطــب نــم نــيدــيــفــتسملا ىلع نــّيــعــتــي ،هالــعأ نــيروــكذملاو
تامدخلا وأ جالعلا لكايهل وأ جالعلا يمدقمل اهميدقت ءافشلا
يتلاو مهل ةمدقملا تاءادألا لكل ةبسنلاب جالعلاب ةطبترملا

ةيدضاعتلا ،ءاضتقالا دنعو ،يعامتجالا نامضلا اهب لفكتي
.“ اهيف نيطرخنملا ةيعامتجالا

ةبيكرتلا يف ةجردملا ةيرادإلا تايطعملا :٠3 ةداملا “
: يه ةينورتكلإلا

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

،ءاضتـقالا دـنـعو ،يعاـمـتـجالا ناــمضلا ةــئيــه لــكــيــه–
تامدخلا وأ جالعلا لكيهل ثداحملا ،ةيعامتجالا ةيدضاعتلا
،ةحصلايينهم وأ ،جالعلاب ةطبترملا

تاـــمدخلا وأ جالـــعـــلا لـــكـــيـــه نيب ةـــقالـــعـــلا ةـــعـــيـــبــــط–
ناــمضلا ةــئيــه عــم ةــحصلا ييــنــهــم وأ جالــعــلاـــب ةـــطـــبـــترملا
دــنــعو ،اــيــعاــمــتــجا هــل نــّمؤملا اــهــيــلإ بستــنملا يعاـــمـــتـــجالا
نّمؤملا اهيف طرخنا يتلا ةيعامتجالا ةيدضاعتلا ،ءاضتقالا
.“ايعامتجا هل

ةينورتكلإلا حـيتاــفملا لامــعتسا حــمسي :33 ةداملا “
ييــنــهملو جالــعــلاــب ةــطــبــترملا تاــمدخلا وأ جالــعــلا لــكاــيــهـــل
: يتأي امب ةحصلا

،................................ )رييغت نودب( ...........................–

لـك لاسرإو ةـيـنورـتــكــلإلا ةروــتاــفــلا عــيــقوــتو دادــعإ–
ناـــمضلا تاـــئيـــهــــل ةــــهــــجوــــم ىرــــخأ تاــــيــــطــــعــــم وأ ةــــقــــيــــثو
،ةيعامتجالا تايدضاعتلل ،ءاضتقالا دنعو ،يعامتجالا

.“ ........................ )رييغت نودب يقابلا( ....................–

نم ةدعملا ةينورتكلإلا ريتاوفلا لسرت :٤3 ةداملا “
يينهمو جالعلاب ةطبترملا تامدخلا وأ جالعلا لكايه فرط

دـــنـــعو ،ةــــّيــــنــــعملا يعاــــمــــتــــجالا ناــــمضلا ةــــئيــــه ىلإ ةــــحصلا
نـع وأ دــنــتسم ىلع ةــيــعاــمــتــجالا ةــيدضاــعــتــلا ىلإ ،ءاضتــقالا

.ينورتكلإ قيرط

تايدضاعتلا نيب ةمربملا تايقافتالا نمضتت نأ بجي
عفدلا نمضي ادنب يعامتجالا نامضلا قيدانصو ةيعامتجالا

ىلع عقت يتلا تامازتلالل ةيعامتجالا تايدضاعتلا لبق نم
ةيرابجإ ةلافك عاديإب ةبلاطملا لالخ نم كلذ يف امب اهقتاع
.“ تايقافتالا هذه ىلع عيقوتلل قبسم لكشب

يعامتجالا نامضلل باستنالاب ةقلعتملا تايطعملا–
ةقلعتملا تايطعملا ،ءاضتقالا دنعو ،ايعامتجا هل نّمؤملل
،ةيعامتجالا ةيدضاعتلا يف هطارخناب

نامضلا ةئيه فرط نم ةمّدقملا تاءادألا يف قوقحلا–
يف قوـــقحلا ،ءاــضــتقالا دــنعو ،ةــقاطــبلا بــحاـــصل يعاــمتجالا
،ةيعامتجالا ةيدضاعتلا فرط نم ةمدقملا تاءادألا

،............................... )رييغت نودب( .......................–

نامضلا ةئيه فرط نم ةمدقملا تاءادألا عومجم–
،ءاضتقالا دنعو ،ةقاطبلا بحاص اهيلإ بستنملا يعامتجالا

،ةيعامتجالا ةيدضاعتلا فرط نم ةمدقملا تاءادألا عومجم

.“................. )رييغت نودب يقابلا( ..........................–

ىلإ باستنالاب ةقلعتملا تايطعملا حمست :٠1 ةداملا“
ةــــقــــلــــعــــتملا كلـــــت ،ءاضتـــــقالا دـــــنـــــعو ،يعاـــــمـــــتـــــجالا ناـــــمضلا

تاــيــطــعملا اذــكو ةــيــعاـــمـــتـــجالا ةـــيدضاـــعـــتـــلا يف طارـــخـــنالاب
نيمأتــلاو لاــمــعــتسالاــب ةــقــلــعــتملا كلــتو ةـــّيـــبـــطـــلاو ةـــيرادإلا
ءاـــفـشلا تاـــقاـــطـــبـــل ةــيـــنورـــتـــكـــلإلا ةـــبـــيـــكرـــتـــلا يف ةــــجردملا
تاءادأب لفــكتلاب ماـيقلاب ،هالعأ9و8 نيتداملا يــف ةروـكذملا
.“هب لومعملا عيرشتلا يــف ددــحم وــه امك جالعلا

611 -٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ مّمتت:3 ةّداملا
ةنس ليربأ81 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم11 ةدامب ،هالعأ روكذملاو٠1٠2

يف طارخنالاب ةقلعتملا تايطعملا: رركم11 ةداملا“
: يه ،ءافشلا ةقاطب ىلع ةنّودملا ةيعامتجالا ةيدضاعتلا

طرخنا يتلا ةيعامتجالا ةيدضاعتلا لوح تامولعملا–
،ايعامتجا هل نّمؤملا اهيف

قحلا لّوخت يتلا اهضيوعت بسنو تاءادألا ةعيبط–
ةــيدضاــعــتــلا يف طرــخــنملا وضعــلا اـــيـــعاـــمـــتـــجا هـــل نـــــّمؤمـــلـــل
،هقوقح يوذو ةيعامتجالا

جالــــعـــــلا تاءادأ ضيوـــــعـــــت يف قحلا ءاضقـــــنا خـــــيراـــــت–
.“هالعأ نيروكذملا ءافشلا ةقاطب نم نيديفتسملل ةبسنلاب

33و٠3و91و21 داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :4 ةّداملا
يف خرؤملا611-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم3٤و٠٤و٤3و
٠1٠2 ةــنس لــيرــبأ81 قـــفاوملا13٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج3
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

ءافشلا ةقاطب يف ةــّنودملا ةيرادإلا تايطعملا :21 ةداملا“
: يه،صوصخلا ىلع

،يعامتجالا نامضلا يف ليجستلا مقر–

،ءاضتقالا دنع ،ةيعامتجالا ةيدضاعتلا زمر–
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تاــمدــخلا وأ جالــعلا لــكيه ىلعنــّيعتي :٠٤ ةداملا “
ءارجإب مايقلا نيينعملا ةحصلا يينهم وأ جالعلاب ةطبترملا
نامضلا ةئيه ىدل ةيرورضلا تانييحتلاو تاحيحصتلا
،ةينعملا ةيعامتجالا ةيدضاعتلا ،ءاضتقالا دنعو ،يعامتجالا

حيتافملا يــف ةدراولا تايطعملا يـف لافغإ وأ أطخ ةلاح يـف
يــف تارييغت وأ ،هالعأ82 ةداملا يــف ةروكذملا ةينورتـكلإلا
ةــطــبــترملا تاـــمدخلا وأ جالـــعـــلا لـــكـــيـــهـــل يساسألا نوـــناـــقـــلا

.“نيينعملا ةحصلايينهمل ةينهملا ةلاحلا وأ جالعلاب

ةداملا يف روكذملا ينقتلا زاهجلا لمعتسي:3٤ ةداملا “
ةطبترملا تامدخلا وأ جالعلا لكايه فرط نم ،هالعأ2٤
صوصنملا تاطاشنلا راطإ يف ،ةحصلا يينهمو جالعلاب
11-38 مقر نوناقلا نم3 رركم56 ةداملا ماكحأ يف اهيلع
3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خرؤملا

عيبر31 يـف خرؤملا2٠-51 مقر نوناقلا نم21 ةداملا ماكحأو
نيروكذملاو51٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا63٤1 ماع لّوألا
.“ءاضتقالا دنع ،هالعأ

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:5 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2 قـــفاوملا٠٤٤1 ماــع مرــحـــم٤1 يف رـــئازجلاــــب رّرــــح
.81٠2 ةنس ربمتبس

 ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع مرحم51 يفخرؤم032-٨1 مقر يذيفنت موسرم
تايفـيك ددـــحي،٨102 ةـــنس ربــمتبس52 قفاوــملا0441
مــسرــلل ةعضاـــخلا عـئاضــبلا ةمئاــق طبضودادــــعإ
موسرـــــــــلا تالدـــــــــعـــــــــمو يئاـقوــــــــــلا تقؤملا يفاضإلا
. اهب ةقلعتملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤-99 ناـــتداــملا اــميس ال ،روــتسدلا ىلــع ءاــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو3٠٠2 ةـنس وــيــلوــي91 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةسفانملاب

ىدامج91 يف خّرؤملا٤٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو3٠٠2 ةـنس وــيــلوــي91 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

عـئاضبـلا دارـيـتسا تاـيـلـمـع ىلع ةـقـبـطملا ةـماــعــلا دــعاوــقــلاــب
،هنم61 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريدصتو

ىدامج72 يف خّرؤملا11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو3٠٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

لاّوش72 يف خّرؤملا31-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا93٤1 ماع
،هنم2 ةداملا اميس ال ،81٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 : يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس ويلوي11 قفاوملا93٤1 ماع لاّوش72 يف خّرؤملا81-31
تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2
يفاضإلا مسرلل ةـــعضاخلا عـــئاضبــــلا ةــــمــــئاــــق طــــبضو دادــــعإ
.اهب ةقلعتملا موسرلا تالدعمو يئاقولا تــقؤملا

مــسرــلل ةــعضاـخلا عــئاــضبلا ةمــئاــق ددــحت:2 ةّداملا
،اهب ةقلعتملا موسرلا تالدعمو يئاقولا تقؤملا يفاضإلا

.“ةنجللا“ هاندأ ىــّمست ةكرتشم ةيرازو ةنجل

يلثمم نم لكشتتو لوألا ريزولا لثمم ةنجللا سأري
ةعانصلاو ةراجتلاو )كرامجلاو بئارضلا( ةيلاملا تارازو
.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم اذكو ةحالفلاو

عاطق يأ نع لثمم يأ اضيأ كرشت نأ ةنجللا نكميو
.اهلاغشأ يف ةديفم هتكراشم تناك ىتم رخآ يرازو

ةعضاخلا عئاضبلا مئاوق عيراشم دادعإ دنع :3 ةّداملا
موــــسرــلا تالدـــعـــــــــــــــــــــــــــــمو يـئاــقوــلا تقؤــملا يـفاـــضإلا مــسرلل
ةيدجملا ريراقتلا رابتعالا نيعب ةنجللا ذخأت ،اهب ةــقلعتملا
ةــنــجــلــلا لاــغشأ جئاــتــن اذــكو ،ةـــيـــنـــعملا تارادإلا نـــم ةدراوـــلا
ةعباتمب ةفلكملا تاعاطقلا نيب ام ةكرتشملا ةيراشتسالا
.ةيئاقولا ريبادتلا

مــسرلاو ةينــعملا عئاــضبلا ةمئاــق ددــحت :4 ةّداــملا
بجومب ،اـهـب ةـقـلـعــتملا بسنلاو يئاـــــقوـــــلا تقؤـملا يفاــضإلا

.ةراجتلا ريزو نم رارق

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

52 قفاوــملا٠٤٤1 ماع مرحـم51 يف رئازجلاب رّرــح
.81٠2 ةنس ربمتبس

 ىيحيوأ دمحأ
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61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،٨102 ةـنس رـبـمــتــبس

.ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
دـمحم ءاولــلا ماـهم ىهنت ،81٠2 ةنس ربمتـبس61 قفاوملا

.ينطولا عافدلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يرخانز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نـــمضتـــي ،٨102 ةـنس رــبــمــتــبس
.ينطولا عافدلا ةرازوب داتعلل يزكرم

–––––––––––
٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب

يلع ءاوــلــلا ماــهــم ىــهــنـــت ،81٠2 ةـنس رـبـمــتــبس61 قـــفاوملا
.ينطولا عافدلا ةرازوب داتعلل ايزكرم اريدم هتفصب ،موركع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســيئر ماــهم ءاـــهنإ نمضــتي ،٨102 ةنــس ربمــتبس
ينطولا شيجلا ناكرأل دادمإلاو ميظنتلا ةرئاد
.يبعشلا

–––––––––––
٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب

ديمحلا دبع ءاوللا ماــــهم ىهنــــت ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا
ناــكرأل دادــمإلاو مــيــظــنــتــلا ةرـــئادـــل اسيـــئر هـــتـــفصب ،سيرـــغ
.يبعشلا ينطولا شيجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
دــئاــق ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،٨102 ةــنس رــبــمــتــبس

.ةيربلا تاوقلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
نسحأ ءاوللا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا

.ةيربلا تاوقلل ادئاق هتفصب ،رفاط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
دــئاــق ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،٨102 ةــنس رــبــمــتــبس

.ةيوجلا تاوقلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع ءاوللا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا
.ةيوجلا تاوقلل ادئاق هتفصب ،سانول

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
دــئاــق ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،٨102 ةــنس رــبــمــتــبس

.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
ديعسلا ءاوللا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا

.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق هتفصب ،ةحيرقنش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئاــن ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،٨102 ةـنس رـبــمــتــبس
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق

–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
ىفطصم ءاوللا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا

.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل ابئان هتفصب ،يلعامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةالو نيواود

–––––––––––

93٤1 ماع ناضمر52يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٠1 قـــفاوملا
فئاظوب مهفيلكتل ،ةالو نيواود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ

،ةفلجلا ةيالو يف ،حوكجمأ ميرك–

،ةدكيكس ةيالو يف ،يدعس ىفطصم–

.ةيدملا ةيالو يف ،ةزعموب مهارب–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
.مناغتسم ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا

–––––––––––

93٤1 ماع ناضمر52يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
فولخم دّيسلا  ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

ةـيالو يف ةـماـعـلا نوؤشلاو نينـقــتــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،ناــيــلــع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم

ةّيدرفميسارم
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: ةسبت ةيالو
،رتاعلا رئب ةرئادب ،خيشلا نب ديمحلا دبع–
.يلع مأ ةرئادب ،لاطع ينارمع–
: فيطس ةيالو
،ياب حلاص ةرئادب ،رافص يحي–
،لجيق ةرئادب ،لبجلا سأر رضخل–
،ةليمج ةرئادب ،ةسفر نيدلا رون–
.ةعاقوب ةرئادب ،نانع دمحأ–
: ةديعس ةيالو
،بوي ةرئادب ،نيرم رمعم–
.ةنساسحلا ةرئادب ،يخيوش ىفطصم–
: ةدكيكس ةيالو
.ةدكيكس ةرئادب ،يرتنع نيدلا زع–
: سابعلب يديس ةيالو
.يديسوب يلع يديس ةرئادب ،رماع نب ديشر
: ةبانع ةيالو
.راجحلا ةرئادب ،ينارمع ةديرف–
: ةيدملا ةيالو
،يرماوع ةرئادب ،طيطرزوب ظوفحم–
،طالبات ةرئادب ،يداوج زيزعلا دبع–
،ةيرامعلا ةرئادب ،ةموحر ريشب–
،زيزع ةرئادب ،نونم ريشب–
.ناميلس ينب ةرئادب ،ينومحر دـمحم–
: مناغتسم ةيالو
.يلع يديس ةرئادب ،يلالش مالعوب–
: ةليسملا ةيالو
.ىسيع يديس ةرئادب ،راحڤ يلع–
: نارهو ةيالو
،ويزرأ ةرئادب ،شيروب ركب وبأ–
.كرتلا نيع ةرئادب ،خورفوأ نيسحلا دنحم–
: يزيليإ ةيالو
.يزيليإ ةرئادب ،يميهد نامحرلا دبع–
: سادرموب ةيالو
.سادرموب ةرئادب ،يناسملت دمحأ–
: فراطلا ةيالو
.ةجلثوب ةرئادب ،سيرد قيفوت–
: فودنت ةيالو
.فودنت ةرئادب ،يلاصق يكم–
: تليسمسيت ةيالو
.تليسمسيت ةرئادب ،يفنح راتخم–

٩341 ماع ناضمر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.نيتيالو يف نيشتفم ماهم
–––––––––––

93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

ىلع هـــتـــلاـــحإل ،ةرـــكسب ةـــيالو يف اشتـــفـــم هـــتـــفصب ،ةـــقزارــــم
.دعاقتلا

––––––––––––––––––

ماـــع ناضمر52 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وـــــيــــــنوي٠1 قــــــفاوـــــــملا93٤1
،ةرــيوــبــلا ةــيالو يف اشتــفــم هــتـــفصب ،ناـــكرـــب باـــهوـــلا دـــبـــع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.تايالولا يف رئاود

–––––––––––

93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

: راردأ ةيالو
،راردأ ةرئادب ،رودوب فيرش–
.ليغونف ةرئادب ،ةكرب دـمحم–
: فلشلا ةيالو
.رداقلا دبع نب دالوأ ةرئادب ،نابش يندم–
: يقاوبلا مأ ةيالو
.نوركف نيع ةرئادب ،خيسم زيزعلا دبع–
: ةنتاب ةيالو
.دباعلا ةينث ةرئادب ،لهاسوب دوليم–
: راشب ةيالو
،ريضخ دالوأ ةرئادب ،يواسيع نيدلا نيز–
.ةلدابعلا ةرئادب ،يساس يلع–
: ةديلبلا ةيالو
.ءاعبرألا ةرئادب ،نايزم دـمحم–
: ةريوبلا ةيالو
،هللا دشم ةرئادب ،نايزوب يجاردلا–
.ولابغ رئب ةرئادب ،يدواد قيفوت–
: تسغنمات ةيالو
،قورزات ةرئادب ،ةنسوب قحلا دبع–
.اسيلابأ تاليس ةرئادب ،رطيوش ءارهزلا ةمطاف–
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: ةلشنخ ةيالو
.ةماحلا ةرئادب ،تعامسوب بايذ–
: ىلفدلا نيع ةيالو
.ةغير مامح ةرئادب ،ساوح نيدلا يحم–
: ةماعنلا ةيالو
.ةفيسيفس ةرئادب ،ينيز باهولا دبع–
: ةيادرغ ةيالو
.يليلتم ةرئادب ،شاشموب نيدلا رون–
: نازيلغ ةيالو
،للي ةرئادب ،يجازحلب رداقلا دبع يلاغلا–
.سادنم ةرئادب ،يرماع رداقلا دبع–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
باتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع

–––––––––––
93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤميسائر موسرم بجومب

ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،ناسملت ةرئادب ،يسلاطم دـمحم–
،ناسملت ةيالو يف تاوزغلا ةرئادب ،قرزل نيدلا رون–
،وزو يزيت ةرئادب ،يليازغ ظوفحم–
،ةفلجلا ةيالو يف ةيسيردإلا ةرئادب ،ديزوب نب لامج–
،فيطس ةيالو يف ةملعلا ةرئادب ،نيدلا زع زيزع–
ةـــــيالو يف تاـــــنرأ نيع ةرـــــئادـــــب ،ردـــــيإ نـــــب يداـــــهــــــلا–

،فيطس
،ةلقرو ةرئادب ،يحي ناميلس–
،يزيليإ ةرئادب ،يواتخب كلاملا دبع–
ةيالو يف ةغير مامح ةرئادب ،نامحرلا دبع ةريصن–

.ىلفدلا نيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيبتاك ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.نيتيدلبل نيماع

–––––––––––

93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
،نيتيتآلا نيتيدلبلل نيماع نيبتاك امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةديلبلا ةيدلبب ،شادق نب ةليمج–
.جيريرعوب جرب ةيدلبب ،حارم نب سنوي–

قفاوملا٩341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
 نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ترايت ءاضق سلجمل ماعلا

–––––––––––

93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
نيدلا ءالع دّيسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

،تراــيــت ءاضق سلــجمل اــماــع اــنــيــمأ هـــتـــفصب ،بيـــطـــلا يس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةركسبةيالول تاباغلا

–––––––––––

93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
ربوتكأ٠3 نم ءادتبا ،ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

هتفصب ،شوكيش مغدل فيطللا دبع دّيسلا ماهم ،71٠2 ةنس
.ةافولا ببسب ،ةركسب ةيالو يف تاباغلل اظفاحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٨102 ةنس ربمتبس

.ينطولا عافدلا ةرازول
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع ءاوللا نّيعي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا

71 نم ءادــتبا ،يــنطوـلا عاــفدـلا ةرازوــل اــماــع انــيمأ ،سيرــغ
.81٠2 ةنس ربمتبس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
يزكرم ريدم نييعت نمضتي ،٨102 ةنس ربمتبس

.ينطولا عافدلا ةرازوب داتعلل
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
،تلدوبت دـمحم ءاوللا نّيعي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا

71 نم ءادتبا ،ينطولا عافدلا ةرازوب داتعلل ايزكرم اريدم
.81٠2 ةنس ربمتبس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،٨102 ةنس ربمتبس

.يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل دادمإلاو ميظنتلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
،موركع يلع ءاوللا نّيعي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا

ينــطوــلا شيجلا ناــكرأل دادــمإلاو مــيـــظـــنـــتـــلا ةرـــئادـــل اسيـــئر
.81٠2 ةنس ربمتبس71 نم ءادتبا ،يبعشلا
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61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاوقلا دئاق نييعت نمضتي ،٨102 ةنس ربمتبس

.ةيربلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
دـيـعسلا ءاوـلــلا نــّيــعــي ،81٠2 ةـنس رـبـمــتــبس61 قـــفاوملا

ةنس ربمتبس71 نم ءادتبا ،ةيربلا تاوقلل ادئاق ،ةحيرقنش
81٠2.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاوقلا دئاق نييعت نمضتي ،٨102 ةنس ربمتبس

.ةيوجلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
،ةزيعموب ديمح ءاوللا ّنيعي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا

.81٠2 ةنس ربمتبس71 نم ءادتبا ،ةيوجلا تاوقلل ادئاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيحانلا دئاق نييعت نمضتي ،٨102 ةنس ربمتبس

.ةثلاثلا ةيركسعلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
ىـفــطصم ءاوــلــلا نــّيــعــي ،81٠2 ةـنس رــبــمــتــبس61 قــــفاوملا

71 نـم ءادـتـبا ،ةـثـلاـثـلا ةـيرـكسعـلا ةـيــحاــنــلــل ادــئاــق ،يلعاــمس
.81٠2 ةنس ربمتبس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا0441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
دــئاــق بــئاــن نييــعت نمــضــتي ،٨102 ةنــس ربمــتبس

.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا
–––––––––––

٠٤٤1 ماع مّرحم6يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
جاح لامج ءاوللا نّيعي ،81٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا
نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل ابئان ،يسورعل
.81٠2 ةنس ربمتبس71

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.تايالولا يف

–––––––––––

93٤1 ماع ناضمر52 يف خّرؤميسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

: راردأ ةيالو

،راردأ ةرئادب ،يفلد ديزيلا–

.ليغونف ةرئادب ،يحي ناميلس–

: طاوغألا ةيالو

،طاوغألا ةرئادب ،ناكرب باهولا دبع–

.ولفأ ةرئادب ،يدواد قيفوت–

: يقاوبلا مأ ةيالو

،ءاضيبلا نيع ةرئادب ،يداوج زيزعلا دبع–

،ةليلم نيع ةرئادب ،رافص يحي–

.نوركف نيع ةرئادب ،شاشموب نيدلا رون–

: ةنتاب ةيالو

،ةنتاب ةرئادب ،يجازحلب رداقلا دبع يلاغلا–

،سيرآ ةرئادب ،تعامسوب بايذ–

،رساج نيع ةرئادب ،خيسم زيزعلا دبع–

.توكت ةرئادب ،لهاسوب دوليم–

: ةياجب ةيالو

،ةشابرب ةرئادب ،نايلع فولخم–

.ةطارخ ةرئادب ،ينارمع ةديرف–

: راشب ةيالو

،راشب ةرئادب ،يرماع رداقلا دبع–

.ةلدابعلا ةرئادب ،يواسيع نيدلا نيز–

: ةديلبلا ةيالو

،ةديلبلا ةرئادب ،يلالش مالعوب–

،نورفعلا ةرئادب ،ةموحر ريشب–

،كيرافوب ةرئادب ،راحڤ يلع–

.ةرڤوب ةرئادب ،نايزوب يجاردلا–

: ةريوبلا ةيالو

.نالزغلا روس ةرئادب ،ةكرب دـمحم–

: تسغنمات ةيالو

.اسيلابأ تاليس ةرئادب ،يواتخب كلاملا دبع–

: ةسبت ةيالو

.رتاعلا رئب ةرئادب ،ةنسوب قحلا دبع–
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: ضيبلا ةيالو

.خيشلا يديس ضيبل ةرئادب ،يلاصق يكم–

: جيريرعوب جرب ةيالو

.ريدغلا جرب ةرئادب ،خيشلا نب ديمحلا دبع–

: سادرموب ةيالو

.ةيرصانلا ةرئادب ،رديإ نب يداهلا–

: فراطلا ةيالو

،ةلاقلا ةرئادب ،سيرد قيفوت–

.ةجلثوب ةرئادب ،لاطع ينارمع–

: ةزابيت ةيالو

،ةزابيت ةرئادب ،نايزم دـمحم–

،ةياروڤ ةرئادب ،رطيوش ءارهزلا ةمطاف–

.ةكوف ةرئادب ،يناسملت دمحأ–

: ةليم ةيالو

،ةليم ةرئادب ،شيروب ركبوبأ–

.ديعلا موغلش ةرئادب ،لبجلا سأر رضخل–

: ىلفدلا نيع ةيالو

،ىلفدلا نيع ةرئادب ،نيرم رمعم–

،ةديلج ةرئادب ،ةونوب ةملس–

،فاطعلا ةرئادب ،ةسفر نيدلا رون–

،ةيدابعلا ةرئادب ،شادق نب ةليمج–

.ةيحطبلا ةرئادب ،رماع نب ديشر–

: ةماعنلا ةيالو

،ءارفصلا نيع ةرئادب ،ينيز باهولا دبع–

.ةفيسيفس ةرئادب ،نانع دمحأ–

: تنشومت نيع ةيالو

.تنشومت نيع ةرئادب ،يسلاطم دـمحم–

: ةيادرغ ةيالو

،يليلتم ةرئادب ،يميهد نامحرلا دبع–

.ةروصنم ةرئادب ،ديزوب نب لامج–

: نازيلغ ةيالو

.للي ةرئادب ،يخيوش يفطصم–

: وزو يزيت ةيالو

.وزو يزيت ةرئادب ،يليازغ ظوفحم–

: فيطس ةيالو

،تانرآ نيع ةرئادب ،نابش يندم–

.ياب حلاص ةرئادب ،بوجحم ىفطصم–

: ةدكيكس ةيالو

.ةدكيكس ةرئادب ،رودوب فيرش–

: ةبانع ةيالو

.راجحلا ةرئادب ،لهاسم دـمحم–

: ةملاـڤ ةيالو

.عبصوب ةعلق ةرئادب ،يدعس ىفطصم–

: ةنيطنسق ةيالو

.ةنيطنسق ةرئادب ،يرتنع نيدلا زع–

: ةيدملا ةيالو

،ةيدملا ةرئادب ،ةزعموب مهارب–

،ةرزو ةرئادب ،تريزامتوأ ةنيهك–

،ةيرامعلا ةرئادب ،يفنح راتخم–

،زيزع ةرئادب ،بيطلا يس نيدلا ءالع–

،يراخبلا رصق ةرئادب ،خورفوأ نيسحلا دنحم–

،يرماوع ةرئادب ،ينومحر دـمحم–

،ناميلس ينب ةرئادب ،طيطرزوب ظوفحم–

،ةيقاوربلا ةرئادب ،داحم ءارهزلا ةمطاف–

.طالبات ةرئادب ،ساوح نيدلا يحم–

: مناغتسم ةيالو

.يلع يديس ةرئادب ،ڤرزل نيدلا رون–

: ةليسملا ةيالو

.ىسيع يديس ةرئادب ،حارم نب سنوي–

: ركسعم ةيالو

،مشاه ةرئادب ،نامحرلا دبع ةريصن–

.سيرغ ةرئادب ،نونم ريشب–

: ةلقرو ةيالو

.دوعسم يساح ةرئادب ،حوكجمأ ميرك–

: نارهو ةيالو

.ويزرأ ةرئادب ،نيدلا زع زيزع–
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ينطولا عافدلا ةرازو

٩341 ماع ّةجحلا يذ21 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس تشغ32 قفاوملا

تاـــقـــفـــنــــلــــل ةــــقــــبسملا ةــــبــــقارملا ةــــحــــلصم سيــــئر
.ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّجحلا يذ21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
13 نم ءادتبا،ىهنت ،81٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا93٤1 ماع
هتفصب ،نوميم لابقإ دمـحم ديقعلا ماهم ،81٠2 ةنس ويلوي
اـهـب مزـتـلملا تاـقـفــنــلــل ةــقــبسملا ةــبــقارملا ةــحــلصمل اسيــئر
.ينطولا عافدلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩341 ماع ّةجحلا يذ21 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس تشغ32 قفاوملا
ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا ةحلصملا سيئر بئان
ةـــيرـــكسعـــلا ةـــيـــحاـــنـــلاـــب اـــهـــب مزـــتـــلملا تاـــقـــفــــنــــلــــل
.ةسداسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّةجحلا يذ21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
13 نم ءادتبا ،ىهنت ،81٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا93٤1 ماع
ابئان هتفصب ،يداهوب ديشر دئارلا ماهم ،81٠2 ةنس ويلوي
تاـقـفـنـلــل ةــقــبسملا ةــبــقارــمــلــل ةــيوــهجلا ةــحــلصملا سيــئرــل
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب اهب مزتلملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩341 ماع ّةجحلا يذ21 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨102 ةــــــــــــنس تشغ32 قــــــفاوملا

تاـــقـــفـــنــــلــــل ةــــقــــبسملا ةــــبــــقارملا ةــــحــــلصم سيــــئر
.ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّجحلا يذ21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
لوأ نم ءادتبا ،نــّيعي ،81٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا93٤1 ماع
ةحلصمل اسيئر ،رازي نب نيساي ديقعلا ،81٠2 ةنس تشغ
عاــفدــلا ةرازوــب اــهــب مزــتــلملا تاــقـــفـــنـــلـــل ةـــقـــبسملا ةـــبـــقارملا
.ينطولا

٩341 ماع ةّجحلا يذ21 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
بئاننييعت نمضتي ،٨102 ةنس تشغ32 قفاوملا

ةــقـــبسملا ةـــبـــقارـــمـــلـــل ةـــيوـــهجلا ةـــحـــلصملا سيـــئر
ةـــيرـــكسعـــلا ةـــيـــحاـــنـــلاـــب اـــهـــب مزـــتـــلملا تاـــقـــفــــنــــلــــل
.ةسداسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّجحلا يذ21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
لوأ نم ءادتبا ،نـّيعي ،81٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا93٤1 ماع
سيئرل ابئان ،ةويكشوب قحلا دبع دئارلا ،81٠2 ةنس تشغ
اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا ةحلصملا

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب

لدعلاةرازو

٩341 ماع ةدعقلا يذ52 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةماقإ فينصت ددحي ،٨102 ةنس تشغ7 قفاوملا
ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةاضقلا
.اهل

–––––––––––

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
31 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

،هنم

يف خّرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا يضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

ءارآ �تارّرقم �تارارق
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6 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5٠٠2 ةنس رياربف51 قفاوملا62٤1 ماع مّرحم
،ةاضقلا ةماقإل يلخادلا ميظنتلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92
بصانملاب قاحتلالا طورشو ةاضقلا ةماقإ فينصت ديدحت

.اهل ةعباتلا ايلعلا

،"ب" فنصلا يف ةاضقلا ةماقإ فنصت :2 ةداملا
.1 مسقلا

ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا تادايزلا ددحت:3 ةداملا
،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو ةاضقلا ةماقإل ةعباتلا

: يتآلا لودجلل اقبط

خّرؤملا233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا52٤1 ماع ناضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا163-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٠٠2 ةنس ربمفون31 قفاوملا52٤1 ماع ناضمر٠3 يف

،ةاضقلا ةماقإ ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
لّدــــعملا ،ةــــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــــكرـــــتشملا

،ممتملاو

خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر5 يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

ريدم

سيئر
ةرئاد

سيئر
ةحلصم

ةماقإ
ةاضقلا

ب

ب

ب

1

1

1

م

1 - م

2 - م

795

512

921

،لـــقألا ىلـــع،يــســــيئر فرـــصتم–
)3( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
،ةفصلا

وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
)8( يناـمـث تبــثــي ،ةــلداــعــم ةــبــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا

نم رارق
ريزولا

نم ررقم
ريدملا

نم ررقم
ريدملا

،لـــقألا ىلــع ،يســـــيئر فرــصتــم–
تبــثــي ،ةــلداــعــم ةــبـــتر وأ ،مسرـــم
ةــيـــمدـــقألا نـــم تاوـــنس )3( ثالــــث
،فظوم ةفصب
وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
)٤(  عــبرأ تبـــثـــي ،ةـــلداـــعـــم ةـــبـــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا

،لــــقألا ىلــع ،يســـــيئر فرــصــتم–
تبــثــي ،ةــلداــعــم ةــبـــتر وأ ،مسرـــم

ةــفصب ةــيــمدـــقألا نـــم )2( نيتــــنس
،فظوم
وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
)3( ثالـــث تبـــثـــي ،ةـــلداـــعـــم ةـــبـــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا

ةقيرط
نييعتلا

بصانملاب قاحتلالا طورش
فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا
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ةينوناق ةفصب نونــّيعملا نوفظوملا ديفتسي:4 ةداملا
،هالعأ3 ةداملا يف روكذملا ةحلصم سيئر يلاعلا بصنملا يف

ةدايزلا نم ،ةديدجلا نييعتلا طورش نوفوتسي ال نيذلاو
ءاـــهـــنإ ةـــياـــغ ىلإ ،رارـــقـــلا اذــــه بجومب ةددحملا ةــــيــــلالدــــتسالا

.لوغشملا يلاعلا بصنملا يف مهماهم
نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي :5 ةداملا

تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ايلعلا بصانملا
.ةينعملا لكايهلا

ةّيـمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـلا اذــه رشــنـي:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

7 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس تشغ

يف خرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـلا5991 ةنس رياربف51 قـفاوملا51٤1 ماع ناضمر51
،ةيلاملا رـيزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا97-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذـلا5٠٠2 ةنس رياربف62 قـفاوملا62٤1 ماع مرحم71

،ةفاقثلا رـيزو تايحالص
خرؤملا٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خرؤملا131-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف

،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
خرؤملا383-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8٠٠2 ةنس ربمفون62  قفاوملا92٤1 ماع ةدعقلا يذ82  يف
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
 ،ةفاقثلاب ةصاخلا كالسألل

خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف

ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ

خرؤملا3٤٤-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةــنس رــبـــمسيد62 قـــفاوملا33٤1 ماـــــــع رـــــــفص لّوأ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ثحبلا معد يمدختسم كالسأل

يف خرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

61 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ربمفون5 قفاوملا93٤1 ماع رفص

لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا ميظنتلا
،خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو  خيراتلا

: يتأي ام نورّرقي
موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

قـفاوـمـلا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا
رارـقلا اذه فدهي ،هالـعأ روـكذـمـلاو7٠٠2 ةـنـس رـبـمـتـبـس92
ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا فينصت ديدحت ىلإ
قاحتلالا طورشو خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا فنصي:2 ةداملا
،”أ” فنصلا يف خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو  خيراتلا لبق ام
.1 مسقلا

ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددــحت :3 ةداملا
خيراتلا لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرمللةعباتلا

،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو
: يتآلا لودجلل اقبط

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
حول بيطلا

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةفاقثلا ةرازو
٩341 ماــــــــــع لاوش5 يفخرؤم كرـــــــتشم يرازو رارــــــــق

فــينــصت ددــحي ،٨102 ةنــس ويــنوي٩1 قفاوــملا
لــــبــــق اــــم روصع يف ثوــــحــــبــــلــــل ينــــطوــــلا زـــــكرملا
طورشو خــــيراــــتـــــلاو ناسنإلا مـلـــــع يفو خـــــيراـــــتـــــلا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،لوألاريزولا ّنإ

،ةفاقثلا ريزوو
 ،ةيلاملا ريزوو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
71 يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا  موسرملا ىضتقمب–

ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
يف ايـلـعلا بـصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم31 ةداملا اميس ال،ةيموـمعلا تارادإلاو تاسـسؤـمـلا

يف خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةـــنس تـــشغ51 قـــفاوــــملا83٤1 ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ32
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةـنس تشغ71 قــفاوـــملا83٤1 ماـــع ةدــــعـــــقــــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا1٤1-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3991 ةنس وينوي٤1 قفاوملا31٤1 ماع ةجحلا يذ٤2 يف

ىلإ ةيخيراتلا تاساردلل ينطولا زكرملا ليوحت نمضتملاو
ملع يفو خيراتلا لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطو زكرم
،ممتملاو لدعملا ،خيراتلاو ناسنإلا
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ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

موسرم

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

1200

720

720

432

432

1

1

1

1

1

م

َم

َم

1 - م

1 - م

أ

أ

أ

أ

أ

ريدملا

ريدملا
دعاسملا

نيمألا
ماعلا

ريدم
مسق

ثحبلا

سيئر
مسق
ينقت

زكرملا
ينطولا

يف ثوحبلل
ام روصع

خيراتلا لبق
ملع يفو
ناسنإلا
خيراتلاو

بصانملاب قاحـــتلالا طورش

–

،لــــقألا ىلـــع ،”ب” ،مـــسق ثــحب ذاــتسأ–
نـــم تاونـــس )3( ثالـــث تــبثي ،مسرــم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع ،”ب” مسق ،رضاحم ذاتسأ–
نم تاونـــس )3( ثالــث تبــثي ،مــسرــم
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
)5( سمــــخ تبــــثــــي ،ةــــلداـــــعـــــم ةـــــبـــــتر وأ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
يناثلا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم–
رشع تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٠1(
.ةفصلا

،لـــقألا ىلــع ،”ب” مسق ،ثــحب ذاتـــسأ–
،مسرم
،لقألا ىلع ،”ب” مسق ،رضاحم ذاتسأ–
.مسرم

تبــثــي ،لــقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلـــم–
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس

،ةفصلا
تبـــثـــي ،لـــقألا ىلع ،ثحــــب سدــــنــــهــــم–

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
،ةفصلا

وأ ثحـــبـــلا مـــعدـــل يسيـــئر سدـــنــــهــــم–
يمـــــلـــــعـــــلا مالـــــعإلاـــــب يسيـــــئر فــــــلــــــكــــــم
تـــــــبـــــثـــــي ،لـــقألا ىلع ،يجوـــلوـــــنـكـــــتــــــلاو

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
،ةفصلا

قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
يمــلــعــلا مالــعإلاــب  فــلــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا

وأ يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
نــــــم تاوــــــنس )7( عــــــبس تبــــــثـــــــي ،لوألا
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

نم رارق
ريزولا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

432

432

259

1

1

1

1 - م

1 - م

2- م

أ

أ

أ

رــيدم
ةطحملا

ةيبيرجتلا

سيئر
ةحلصم
ةيرادإ
زكرملل

سيئر
ةحلصم
مسقلل
ينقتلا

زكرملا
ينطولا

يف ثوحبلل
ام روصع

خيراتلا لبق
ملع يفو
ناسنإلا
خيراتلاو

)عبات(

بصانملاب قاحتــلالا طورش

تــــــبثي ،لـــقألا ىلــع ،ثــــحـبلاب قـــــحلم–
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس

،ةفصلا
تبــثــــي ،لــقألا ىلــع ،ثــحــــب سدــنــــهـــــم–

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
،ةفصلا

ىلع ،ثحـبـلا مــعدــل يسيــئر سدــنــهــم–
نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(
قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
عبس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ةسدنهلا
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )7(
.ةفصلا

،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ىوـــــتسملا نـــــم ثحـــــبــــــلا فرــصتــــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

ةـيـلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )7( عـــبس
.ةفصلا هذهب

،مسرـم ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم–
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالــث تبثي
،فظوم ةفصب
مسرـــم ،لــــقألا ىلع ،ثحــــب سدــــنــــهــــم–
ةيمدقألا نم تاوـــنس )3( ثالـــــث تبــــثي
،فظوم ةفصب
وأ ثحـــبـــلا مـــعدـــل يسيـــئر سدـــنــــهــــم–
يمـــــلـــــعـــــلا مالـــــعإلاـــــب يسيـــــئر فــــــلــــــكــــــم
يسيــئر فرصتـــم وأ ،يجوـــلوـــنـــكـــتـــلاو
ثالث تبثي،مسرم ،لقألا ىلع ،ثحبلل
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(
قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
يمــلــعــلا مالـــعإلاـــب فـــلـــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا

وأ يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم وأ لوألا
تاونس )٤( عبرأ تبثي ،لوألا وأ يناثلا

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ايلعلا بصانملا نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي:4 ةداملا
.ةينعملا

.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5 ةداملا

.81٠2 ةنسوينوي91 قفاوملا93٤1 ماعلاوش5 يف رئازجلاب ررح

ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

259

259

259

1

1

1

2 - م

2 - م

2 - م

أ

أ

أ

سيئر
ةحلصم
ةطحملل

ةيبيرجتلا

لوؤسم
ةقرف
ثحب

سيئر
بتكم
نمألا
يلخادلا

زكرملا
ينطولا

يف ثوحبلل
ام روصع

خيراتلا لبق
ملع يفو
ناسنإلا
خيراتلاو

)عبات(

بصانملاب قاحتــلالا طورش

،مسرـم ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم–
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالــث تبثي
،فظوم ةفصب
مسرـــم ،لــــقألا ىلع ،ثحــــب سدــــنــــهــــم–
ةيمدقألا نم تاوـــنس )3( ثالـــــث تبــــثي
،فظوم ةفصب
ىلع ،ثحـبـلا مــعدــل يسيــئر سدــنــهــم–
تبثي،ةــلداــعــم ةــبــتر وأ مسرـــم ،لـــقألا

ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث
،فظوم
قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
)٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ةسدنهلا

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،مسرـم ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم–
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي
.فظوم ةفصب

،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
ثالث تــبثي ،ةلداــــعم ةـــــبتر وأ مسرـــم
ةــــــــفصب ةـــــــــيـــــــــمدـــــــــقألا نـــــــــم تاوـــنس )3(
،فظوم
ىوـتسملا نـم ثــحــــــــبــــــــلا فرصــتــــــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا
ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤( عـــبرأ
.ةفصلا هذهب

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا

ةفاقثلا ريزو

يبوهيم نيدلا زع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع
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٩341 ماع ةدعقلا يذ32 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ضعب عضو نمضتي ،٨102 ةنس تشغ5 قفاوملا
تاــــــقاــــــطـــــــلاو ةـــــــئيـــــــبـــــــلا ةرازوـــــــب ةصاخلا كالسألا
ةرازو ىدــل ةـــمدخلاـــب ماـــيـــقـــلا ةـــلاـــح يف ةددـــجـــتملا
.)ةيفاقثلا رئاظحلل ةينطولا نيواودلا( ةفاقثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةفاقثلا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

يف خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ51 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا232-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا92٤1 ماع بجر91 يف

كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ميلقإلا ةئيهتو ةئيبلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا92٤1 ماع بجر91 يف خرؤملا232-8٠ مقر يذيفنتلا

صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي22
ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب
ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف عضوي ،ميلقإلا ةئيهتو ةئيبلاب
يفو )ةيفاقثلا رئاظحلل ةينطولا نيواودلا( ةفاقثلا ةرازو
نوــفــظوملا ،رارــقــلا اذــه يف هــيــلــع صوصنملا دادــعـــتـــلا دودـــح
: يتآلا كلسلل نومتنملا

ةلاح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفتسي:3 ةداملا
ةينوناقلا ماكحألل اقبط ةيقرتلا قح نم ،ةمدخلاب مايقلا
232-8٠ مقر يذيفنتلا  موسرملا بجومب ةددحملا ةيساسألا
8٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا92٤1 ماع بجر91 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

فظوملا فرط نم ةلوغشملا ةبترلا نوكت:4 ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرت نم دافتسا يذلا

ةّيمـــسّرلا ةديرــجلا يف رارــقلا اذــه رــشني:5 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

5 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس تشغ

دادعتلاكلسلا

05ةئيبلا يف نوسدنهم

نــيواودــلا( ةفاــقثلا ةرازو حلاــصم نمــضت:2 ةداــملا
ينــهملا راسملا رــيــيست )ةـــيـــفاـــقـــثـــلا رـــئاـــظـــحـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا كلسلل نيمتنملا نيفظوملل

موسرملا يف ةددحملا ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا ماــكـــحألل اـــقـــبـــط
قفاوملا92٤1 ماع بجر91 يف خرؤملا232-8٠ مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ويلوي22

ةفاقثلا ريزو

يبوهيم نيدلازع

 ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا تاقاطلاو

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام03 قفاوملا٩341 ماع ناضمر41 يفخّرؤم رارق
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،٨102 ةــــــــنس

.ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا93٤1 ماع ناضمر٤1 يف خرؤم رارق بجومب
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا  ددحت ،81٠2 ةنس ويام٠3
نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينطولا
ماع مّرحم92 يف خرؤملا٤٠1-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

لـيـكشت نــمضتملاو1٠٠2 ةـــنس لـــيرـــبأ32 قــــفاوملا22٤1
ةـيـفاـقـثـلا تاـكـلـتـمـمـلـل ةـيـئالوـلا ةـنـجـلـلاو ةـيـنــطوــلا ةــنــجــلــلا

: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنتو

فـــلـــكملا رـــيزوــــلا لــــثمم ،ةــــقــــيــــلــــفــــتوــــب دارــــم دــــيسلا –
،اسيئر ،ةفاقثلاب

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يبرعلا ليلخ ديسلا –

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يتاكم لامك ديسلا –

فـــلـــكملا رـــيزوـــلا ةـــلـــثمم ،يوارـــمـــح ةدـــنـــيــــل ةدــــيسلا –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاب
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نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،نابعش يلع ديسلا –
،نارمعلاو

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةحول ةميسن ةديسلا –

فلكملا ريزولا ةلثمم ،تاشونفتوب ةليهس ةديسلا –
،ةحايسلاب

فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،ةـــيـــكـــيارـــت اضر دارـــم دـــيسلا –
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب

فــــــلــــــكملا رـــــــيزوـــــــلا ةـــــــلـــــــثمم ،نـــــــكـــــــي ءاـــــــفو ةدـــــــيسلا –
،نيدهاجملاب

ينــــطوــــلا زــــكرملا رــــيدــــم ،يشاــــح ناــــمــــيـــــلس دـــــيسلا –
،خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق ام روصع يف ثوحبلل

يموـمــعــلا فــحــتملا ةرــيدــم ،يلاــفروأ ةــلــيــلد ةدــيسلا –
،ةليمجلا نونفلل ينطولا

يمومعلا فحتملا ةريدم ،يحلاص ىرشب ةديسلا –
.”انابز“ ينطولا

قفاوملا53٤1 ماع ةّجحلا يذ81 يف خرؤملا رارقلا ىغلي
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ربوتكأ21
.ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينطولا ةنجللا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ةنس ويلوي3 قفاوملا٩341 ماع لاّوش٩1 يفخرؤم رارق
بتكملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨102
.ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا93٤1 ماع لاّوش91 يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نــّيعي ،81٠2 ةنس ويلوي

خرؤملا333-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل
٠1٠2 ةــنس رــبـــمسيد92 قـــفاوملا23٤1 ماــع مّرــحـــم32 يف

ةصاخلا تاساردـــــلــــــل ينــــــطوــــــلا بتــــــكملا ءاشنإ نــــــمضتملاو
ينـــطوـــلا بتـــكملا ةرادإ سلـــجـــم يف ،ةـــيـــفـــيرـــلا ةـــيـــمـــنـــتـــلاــــب
تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيفيرلا ةيمنتلاب ةّصاخلا تاساردلل
: ديدجتلل ةلباق

،اسيئر ،ةحالــفلاب فّلكـملا ريزولا لثمم ،يداش لامك–

تاـعاـمجلاـب فـّلـكملا رـيزوــلا لــثمم ،رــيــخــلــب دــيشر–
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا  لثمم ،ناوــلع دارم–

فـــّلـــكملا رــيزوـــلا لــثمم ،واــحـــيـــلـــفأ ناــمـــحرـــلا دـــبــــع–
،ةيئاملا دراوملاب

ةـــئيـــهـــتـــلاـــب فـــّلــكملا رــيزوـــلا ةـــلــثمم ،خالــج ةـــنـيـــمأ–
،ةينارمعلا

،ةئيبلاب ةفّلكـملا ةرـيزولا ةلـثمم ،يديـمح ةريــمس–

ثحــبــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،لــعــيوــف ةــلـــيـــبـــن–
،يملــعلا

فـــــّـلـــــكملا رـــــيزوــلا لـــــثــمم ،دوــــــعــسم جاــح قــــــيــفوــــــت–
،تايئاصحإلاو فارشتسالاب

،نارمــعلاب فــّلكملا ريزولا ةلــثمم ،روكاب ةزــنك–

لاـــغــشألاـــب فـــّلــكملا رــيزوـــلا لـــثــمم ،حاــبرــلوــــب يلــع–
،ّةيمومعلا

،يرحـبلا ديصلاب فّلــكملا ريزوــلا لثمم ،شوــمح هط–

ةـــيـــنــطوـــلا ةـــفرــغـــلا ســيـــئر ،ةوــنوــب يبود لاــجــــعــــلا–
.ةحالفــلل
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