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ةّيميظنتميسارم

9١2-3١ مقر يذيفنتلا موـــــسرملا لّدــــــــعي ،٠2٠2ةــــــنسرــــــياربف٦2 قــــــفاوــــملا١٤٤١ماـــعبـــجر2 يف خّرؤـــم٦٥-٠2 مـــقر يذــــيفنت موـــسرم
تاــــــــكلتمملا ظـــــــــفحل ةــــــينطوـــــلا ةــسردــــــملا مــيـظـنـت ةداـــــــعإ نـــــــمضتملاو3١٠2 ةـنس وـــينوي8١ قــــــــفاوملا٤3٤١ ماع نابـعش9 يف خّرؤملا
........................................................................................................................................................................................اهميمرتو ةيفاقثلا

ةّيدرفميسارم

ةسائر ناويد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف42 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج03 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ةسائر ناويد ريدم نييـــــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رــــياربف42 قــــفاوملا1441 ماــع ةيناثلا ىداــمج03 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
....................................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

قوـــف رــــيفس ماـــهم ءاــــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس رـــــــياربف42 قــــــفاوملا1441 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج03 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
....................................................)ةينانويلا ةّيروهمجلا( انيثأب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرــئازجلا ةّيروــــهمجلل ضّوــــفمو ةداـــعلا

......كرامجلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةرازول ةماعلا ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................................................ةقاطلا

مـــيظنتلا رـــيدم ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــنس رـــياربف32 قـــفاوملا1441 ماـــع ةـــيناثلا ىداــمج92 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................ةقاطلا ةرازوـب ةـينوناقلا تاـساردلاو

ةرازول ةماعلا ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
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لـــمعلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................يعامتجالا ناـمضلاو ليغشتلاو

...كرامجلل ماعلا ريدملا نييـــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رـــياربف32 قــــفاوملا1441 ماــع ةيناثلا ىداــمج92 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم

.....ةقاطلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
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......لمعلل ماعلا شتفملا نييــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رـــياربف32 قـــــفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىداــمج92 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

3341 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤملا رارقلامّمتيو لّدعي،9102 ةنس ربمسيد3 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم رارق
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي يذلا2102 ةنس ويام31 قفاوملا
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صوـــحفلاو تاــــــــــناحتمالاو تاــــــــــقباســــملا مــــــيظنت راـــــــــــطإ ددـــــــــــحي ،9١٠2 ةـــــــــنس ربمسيد٥ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم رارق
....................................................ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالـــسألل ةـيمتنملا بترلا ضعبب قاــحتلالل ،ةينهملا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ةـــلهؤملا نــــيوكتلل ةـــــــيموـــمعلا تاــــــسسؤـــملا ةــــــــمئاـــق ددـــــــــحي ،9١٠2 ةـــــــنس تــــشغ82 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ٧2 يف خّرؤـــم رارـــق
..ثحبلا معد يمدختسم كالسأل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساـــسأ ىلـــع تاــــقباسملا مـــــيظنتل

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

33٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج٦2 يف خّرؤملا رارـقــــلا لّدـــعي،9102 ةــنس ربمسيد92 قفاوملا١٤٤١ ماــع ىلوألا ىدامـج2 يف خّرؤـم رارــق
تاسسؤملا اهـــب موـــــقت نأ نـــــكمي يـــتلا تاـــمدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا ةمئاق ددحي يذلا2١٠2 ةنس ليربأ8١ قـــفاوملا
تاـيـفـيـكو ،ةـيسيـئرـلا اـهـماـهـم ىلع ةداـيز ،نييـنـهملا مـــيـلــعـتــلاو نــيوــكــتــلا عاــطــقــل ةـعــباــتــلا يرادإلا عـباــطــلا تاذ ةـيــموـــمــعــلا

...............................................................................................................................................اهب ةلصتملا تادئاعلا صيصخت

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ربمفون5 قـــــفاوملا7341 ماع مّرحم22 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس تشغ52 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم رارق
...........اهريوطتو ةــيجوـلوــنكتلا رـئاظحلا ةيقرتل ةـينطوــلا ةلاكولا ةرادإ ســـلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددـحي يذـلا5102 ةنـــس

ةأرملا اياضقو  ةرسألاو ينطولانماضتلا ةرازو

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،9١٠2 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٠١٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا23٤١ ماع مّرحم٦
..................ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،9١٠2 ةنس ربمفون١١ قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
يف ةكراشملا نع ضيوــعتلا يـــغلبم عـــفر نـــمضتملاو١٠٠2 ةـــنس رــــياربف١2 قــــفاوملا١2٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٧2 يف خّرؤـــملا
.....................................................................................................نماضتلل ةيفازجلا ةحنملاو ةماعلا ةعفنملا تاذ تاطاشنلا

نم نيديفتسملا جامدإ تايفيك ددحي ،9١٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج يف تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا زاهج

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ةنس رياربف2 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا1441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق
..........................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102

ةراجتلا ةرازو

ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،9١٠2 ةنس رــبوتكأ١2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع رـــفص١2 يف خّرؤـــم رارــــق
.......................................................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازول
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ـه١٤٤١ ماع بجر٣١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس سرام لّوأ 4

ةّيميظنتميسارم
١٤٤١ماـــعبـــجر2 يفخّرؤـــم٦٥-02 مـــقر يذــــيفنت موـــسرم

موـــــسرملا لّدــــــــعي ،0202ةــــــنسرــــــياربف٦2 قــــــفاوــــملا
ماـع ناــبـعش٩ يفخّرؤملا٩١2-٣١ مـقر يذـيـفـنـتــلا
نـــــــمضتملاو٣١02 ةــــــنس وــــــينوي٨١ قــــــــفاوملا٤٣٤١
تاكلتمملا ظـفحل ةينطولا ةسردـملا ميـظـنـت ةداـــــــعإ
.اهميمرتو ةيفاقثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤١و٤-99 ناــــــتداملا اـــــمّيس ال ،روـــــــتسدــلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧3-9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس يـــــفناج2 قـــــــفاوــــملا١٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤملا9١2-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٤3٤١ ماع نابعش

ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا ةسردملا ميظنت ةداعإ
،اهميمرتو

9 يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــــــلا٦١٠2 ةــنس وـــينوــــي٤١ قــــفاوــــــملا٧3٤١ ماــــع ناـــضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

8 يف خّرؤملا3٦2-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذـــلا8١٠2 ةــــنس رـــبوتكأ٧١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع رــــفص
نـــيوكتلا تاـــسسؤمل ةــــيجوغاديبلا ةــــياصولا حــــــنم طورــــش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا

: يتأي ام  مسري
موسرملا ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا٤3٤١ ماع نابعش9 يف خّرؤملا9١2-3١ مقر يذيفنتلا
ةــــسردملا مــــيظنت ةداــــعإ نــــمضتملاو3١٠2 ةـــــنس وـــــينوي8١
.اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا

9١2-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا لّدعت :2 ةّداملا
3١٠2 ةـــــنس وــــينوي8١ قـــــفاوملا٤3٤١ ماـــــــع ناـــــبعش9 يف خّرؤــــــملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

.ةزابيت ةنيدمب ةسردملا رقم ددحي :٤ ةّداملا“

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

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرــــملا اذــــــه رـــــشني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٦2قـــفاوملا١٤٤١ماـــعبـــجر2 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةّيدرفميسارم
1441 ماع ةيناثلا ىدامج03 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف42 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائر ناويد ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و6-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

8 يف خّرؤملا93-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

42 يف خّرؤملا يسائرـلا موـسرملا ىلــع عالطالا دعبو –
9102 ةنس رـبــــمسيد12 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر
ناويدل اريدم يداــــيع نيدلا روـن دّيسلا نييعت نــمضتملاو
،ةّيروهمجلا ةسائر

: يتأي ام مسري

،يداـــــيع نــــيدلا روــــن دّيــــــسلا ماــــهــم ىـــــــهنت: ىلوألا ةداملا

هـــــــــفيلكتل ،ةّيروـــــــهــمجلا ةــــــساــئر ناوـــــــيدل ارـــيدـــــــم هـــــــتــــفصب

.ىرــــــــخأ ةـــــفيظوب

ةّيــــــمسرلا ةدــــــيرــجلايفموـــــسرـــــملااذــــهرــشني:2 ةداملا

.ةّيــــبـعّشلا ةّيـــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازــــــجلا ةّيروـــــهمجلل

قفاوملا1441 ماع ةــــيناثلا ىداـــــمج03 يف رــــــئازجلاب رّرـــــح

.0202 ةنس رياربف42

نوبت ديجملا دبع



٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع بجر٦
5م0202 ةنس سرام لّوأ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا
.ةقاطلا ةرازول ةماعلا ةنيمألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس رــــياربف32 قــــــفاوملا1441
ةرازوـــــــل ةــــــماع ةــــــنيمأ اــــــهتفصب ،يفرــــــش ءارـــــــهزلا ةــــــمطاف
.ةـــــقاطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا

ةرازوــــــب ةــــينوناقلا تاـــــساردلاو مـــــيظنتلا رــــــيدم
.ةقاطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،0202 ةــــــنس رــــــياربف32 قــــــفاوـملا1441
تاـــــساردلاو مـــــيظنتلل ارـــــيدم هــــتفصب ،يـــسيوع مـــيركلا دبع
ةـــــــــفيـــــــظوــــــــب هـــــــــــــفـــيلكــــتل ،ةـــــــــــــقاــــــــــطلا ةرازوــــــب ةــــــينوــــــناـــــــــقلا
.ىرــــــــخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا
.لاصتالا ةرازول ةماعلا ةنيمألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةمطاف ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441
اهتلاحإل ،لاصتالا ةرازول ةماع ةنيمأ اهتفصب ،ةرازوب ءارهزلا

.دعاقتلا ىلع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا

ناــــــــمضلاو لـــــــــيغشتلاو لــــــمعلا ةرازوـــــــــــب شـــــــتفم
.يعامتجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةــــــنس رــــــياربف32 قــــــــفاوملا1441
لــــيغشتلاو لــــــمعلا ةرازوــــــب اـــــشتفم هـــــتفصب ،يـــــتاكرب يلـــــكأ

.ىرـــــخأ ةـــفيظوب هــــــفيلكتل ،يــــــعامتجالا ناــــــــمضلاو

1441 ماــع ةيناثلا ىداــمج03 يفخّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
نييـــــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رــــياربف42 قــــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائر ناويد ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و6-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

92 يف خّرؤملا70-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةنس يفناج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي

8 يف خّرؤملا93-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةـــــنس رــــياربف2 قـــفاوملا1441 ماـــــع ةــــيناثلا ىداــــمج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

اريدم ،جيادلا دادغب نيدلا رون دّيسلا نّيعي: ىلوألا ةداملا
.ةّيروهمجلا ةسائر ناويدل

ةّيــــــمسرلا ةدـــــيرجلايفموـــــسرملااذـــــهرــــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

42 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج03 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس رياربف

نوبتديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج03 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
ماـــهم ءاــــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس رـــــــياربف42 قــــــفاوملا

ةّيرــئازجلا ةّيروــــهمجلل ضّوــــفمو ةداـــعلا قوـــف رــــيفس
.)ةينانويلا ةّيروهمجلا( انيثأب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ةيناثلا ىدامج03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف42 قفاوـملا1441
ةّيروهمجلل اّضوفمو ةداعلا قوف اريفس هتفصب ،جيادلا دادغب
،)ةينانويلا ةّيروهمجلا( انيثأب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا
.كرامجلل ماعلا ريدملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441
.كرامجلل اماع اريدم هتفصب ،ثراو



ـه١٤٤١ ماع بجر٣١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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1441 ماـــع ةيناثلا ىداـــمج92 يفخّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
نيمألا نييعت نمضتي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا
.مجانملاو ةعانصلا ةرازول ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــمــحم دّيـــسلا نّيـــعي ،0202 ةنس رــياربف32 قـــفاوملا1441
.مجانملاو ةعانصلا ةرازول اماع انيمأ ،ةمشوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىداــمج92 يفخّرؤـــم يــسائر موـــسرم
نييــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رـــياربف32 قـــــفاوملا
.لمعلل ماعلا شتفملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلكأ دـــّيسلا نـــّيـــعـــي ،0202 ةــنس رــيارــبــف32 قــــفاوملا1441
.لمعلل اماع اشتفم ،يتاكرب

1441 ماــع ةيناثلا ىداــمج92 يفخّرؤـــم يــسائر موـــسرم
نييـــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رـــياربف32 قــــفاوملا
.كرامجلل ماعلا ريدملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441
.كرامجلل اماع اريدم ،يدلاخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعــت نــمضتــي ،0202 ةــنس رــيارــبــف32 قــــفاوملا
.ةقاطلا ةرازول ماعلا نيمألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميركلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس رياربف32 قفاوملا1441
.ةقاطلا ةرازول اماع انيمأ ،يسيوع

ءارآ ،تاررقم ،تارارق
2 يف خّرؤملا941-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو0991 ةنس ويام62 قفاوملا0141 ماع ةدعقلا يذ
،اهلمعو اهميظنتو ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج ءاشنإ

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

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

7 يف خّرؤملا261-90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو9002 ةنس ويام2 قفاوملا0341 ماع ىلوألا ىدامج
،ةيمومعلا ةحصلل ةينطولا ةسردملاب

يف خّرؤملا832-90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو9002 ةنس ويلوي22 قفاوملا0341 ماع بجر92
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ةصاخلا

يف خّرؤملا521-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2102 ةنس سرام91 قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر62
ةــيــنــطوــلا دــهاــعــمــلـــل يجذوـــمـــنـــلا يساسألا نوـــناـــقـــلا ددـــحـــي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

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

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

لوألا ريزولا حلاصم

3 قـــفاوملا1441 ماــع يناــثــلا عــيـــبر6 يفخّرؤم رارـــق
خّرؤـملا رارــقــلامّمتيو لّدـــعي،9102 ةــنس رـــبمسيد

ويام31 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف
نيوـكـتـلا مـيـظـنـت تاـيـفـيـك ددـحـي يذـلا2102 ةـــنس

ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا
ةـــفـــيـــظوـــلـــل ةـــماــــعــــلا ةــــيرــــيدملاــــب ةصاخلا كالسألل
.هجمارب ىوتحمو هتدمو ةيمومعلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

ماع مّرحم72 يف خّرؤملا551-46 مقر موسرملا ىضتقمب –
ةسردم ءاشنإ نمضتملاو4691 ةنس وينوي8 قفاوملا4831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةرادإلل ةينطو

رــــفص21 يف خّرؤـــملا541-66 مـــقر موـــسرملا ىـــــضتقمبو  –
ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خّرؤملا111-91 مـقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو  –
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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٥ قــــــفاوــملا١٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــــيبر٨ يفخّرؤـــــــم رارـــــــق
تاقباســــملا ميظنت راطإ ددحي ،٩١02 ةنس ربمسيد
ضعبب قاــحتلالل ،ةينهملا صوـــحفلاو تاناحتمالاو
يف ةـــــــــــــــكرــــــــــتشملا كالــــــــــــــــــسألل ةـــــــــــــــيمتنملا بــــــــــــترـــــلا
 .ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ

ماع رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب–
رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦9١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦83١
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

٤ يف خّرؤملا٧9-9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
  ،لوألا ريزولا نييعت

لّوأ يف خّرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــــلعتملاو٠99١ ةـــــنس سراـــــم٧2 قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــع ناـــــضمر
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

١١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس يفناج9١ قفاوملا92٤١ ماع مّرحم
كالسألل نيمتنملا نيـــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
لّدـــــــعملا ،ةـــــيمومعلا تارادإلاو تاــــــسسؤـــملا يف ةــــــكرتشملا

،مّمتملاو

3 يف خّرؤملا٤9١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا33٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

٥ يف خّرؤملا39١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام ررقي

موــــــــسرــــملا نـــــم8 ةداــــــــــملا ماـــــــــكحأل اــــــــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
33٤١ ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خرؤملا٤9١-2١ مقر يذيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا
صوــحفلاو تاـــناحتمالاو تاـــقباسملا مــــيظنت راــــطإ دـــيدحت ىلإ
ةكرتشملا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا

.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

،تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا نمضتت:2 ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو

3341 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
مــــيظنت تاـــيفيك ددــــحي يذــــلا2102 ةـــنس وــــيام31 قـــــفاوملا
ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا
هتدمو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ةصاخلا كالسألل
،هجمارب ىوتحمو

: يتأي ام ررقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا
وــــيام31 قـــفاوملا3341 ماــــع ةــــيناثلا ىداـــمج12 يف خّرؤــــملا

.هالعأ روكذملاو2102 ةنس

12 يف خّرؤــملا رارـــقلا نـــم6 ةداــــملا مّمتتو لّدعــت :2 ةداملا
روكذملاو2102 ةنس ويام31 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج
: يتأي امك ،هالعأ

نـــيوكتلا تاـــسسؤمل يلــــيمكتلا نـــيوكتلا نـــــمضت :6 ةداملا “
: ةيتآلا  ةيمومعلا

: ةيمومعلا ةفيظولل بقارم ةبترل ةبسنلاب *

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

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

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

: ةيمومعلا ةفيظولل شتفم ةبترل ةبسنلاب *

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

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

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

.“ لصاوتملا نيوكتلا ةعماج  –

ىدامج12 يف خّرؤملا رارقلا نم7 ةداملا مّمتت :3 ةداملا
روـــكذملاو2102 ةـــنس وـــيام31 قــــفاوملا3341 ماــــع ةــــيناثلا
: يتأي امك ،هالعأ

وأ يـبواـنـت لـكـشـب يلـيـمـكـتلا نيوـكتلا مـظـنـي :7 ةداملا “
تاـــيقتلمو تارــــضاحمو ةــــيرظن اـــسورد لــــمشيو ،دعُب نع
.“ ايقيبطت اصبرتو

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

ربمسيد3 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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: )ينهم ناحتما( راشتسم فرصتم ةبتر–
،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لماعملا

يرادإ ،ينوناق عباط يذ عوضوم يف يرايتخا رابتخا -2
،٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،يداصتقا وأ

،تاعاس )3( ثالــث ةدــــملا ،يرادإلا رــــيرحتلا يف راــــبتخا -3
.3 لماعملا

ةرادإلل يسيــئر قــحــلــمو فرصتــم دــعاسم اــتــبـــتر–
: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةـــماعلا ةــــفاــقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

 : ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

 ،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–

 ،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–

،ةيرشبلا دراوملا رييست–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

وأ ةــــــيسنرــف( ةــــيبنجألا ةــــــــغللا يف يراــــــيتخا راـــبتخا -3
 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

ةرادإلل يسيــئر قــحــلــمو فرصتــم دــعاسم اــتــبـــتر–
 : )ينهم ناحتما(

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

 : ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

 ،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–

 ،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–

 ،ةيرشبلا دراوملا رييست–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

 .2 لماعملا ،تاعاس )3( ةدملا ،يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -3

: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( ةرادإلا قحلم ةبتر–
،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لماعملا

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

 ،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–

 ،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

وأ ةــــــــيسنرف( ةــــــــيبنجألا ةـــــــغللا يف يراـــــيتخا راـــــــبتخا -3
 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

: )ينهم ناحتما( ةرادإلا قحلم ةبتر–
،تاــــعاس )3( ثالـــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف رابــــتخا -١

،2 لماعملا

: ةماعلا ةرادإلا ةبعش*
ىلـــــع ةـــــقباسم( للــــحم فرـــــصتمو فرــــصتم اـــتبتر–

: )تارابتخالا ساسأ
،2 لماعملا ،تاعاس )3( ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا -١
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–
،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–
 ،يمومعلا تنمجانملا–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ةدملا
وأ ةــــــيسنرــف( ةــــــيبنجألا ةـــــــــغللا يف يراـــــــيتخا راــــــبتخا -3

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ
: )ينهم ناحتما( للحم فرصتمو فرصتم اتبتر–
،تاــــــعاس )3( ثالـــــث ةدـــــــملا ،ةـــــماعلا ةــــــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لــــماعملا
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–
،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–
،يمومعلا تنمجانملا–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ةدملا
،تاــــــعاــس )3( ثالــــــث ةدـــــــملا ،يرادإلا رـــــــيرــــحتلا يف راــــبتخا -3

.2 لماعملا
ساـــــسأ ىلــــع ةـــقباسم( يـــسيئر فرــــصتم ةـــــبتر–

: )تارابتخالا
،تاــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةـــــماعلا ةــــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١

،2 لماعملا
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–
،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–
،يمومعلا تنمجانملا–

 .3 لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا
وأ ةـــــيسنرــــف( ةـــيبنجألا ةــــــــغللا يف يراــــيتخا راــــــبتخا -3

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ
: )ينهم ناحتما( يسيئر فرصتم ةبتر–
،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لماعملا
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–
،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–
،يمومعلا تنمجانملا–

.3 لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا
،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -3

.2 لماعملا
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ساــــــــسأ ىلــــــع ةـــــــــقباســــــم( ةـــــــيرـــــــيدـــــم بـــــــتاك ةـــــــبتر–
: )تارابتخالا

،تاـــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2لماعملا

،3لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

 .2لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،يلآلا مالعإلا يف رابتخا -3

ساسأ ىلع ةقباسم( يسيئر ةيريدم بتاك ةبتر–
: )تارابتخالا

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2لماعملا

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

.2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،لاصتالا يف رابتخا -3

يـــــسيئر ةــــيريدم بـــــتاكو ةـــــيريدم بــــتاك اتــــبتر–
: )ينهم ناحتما(

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2لماعملا

،3لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

،)2( ناــــــتعاس ةدـــــملا ،يرادإلا رــــــيرحتلا يف راـــــبتخا -3
.2لماعملا

ساـــــــسأ ىلــــــع ةـــــقـــــــباـــــسم( يرادإ بـــــــــــساـــــحم ةــــــــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

)3( ثالــــــث ةدــــملا ،ةـــــيمومعلا ةــــــبساحملا يف راــــــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةــــيلاـــملا يف راـــــبتخا -3
.2 لماعملا

ساسأ ىلع ةقباسم( يسيئر يرادإ بساحم ةبتر–
: )تارابتخالا

،تاـعاس )3( ثالـــــث ةدـــــملا ،ةـــــماعلا ةــــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

)3( ثالـــــــث ةدـــــملا ،ةـــــيمومعلا ةــــبساحملا يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،ةماعلا ةيلاملا وأ يرادإلا نوناقلا يف يرايتخا رابتخا -3
.2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

: )ينهم ناحتما( يسيئر يرادإ بساحم ةبتر–

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

 : ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–

 ،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

،تاـــعاس )3( ثالـــث ةدـــملا ،يرادإلا رــــيرحتلا يف راــــبتخا -3
.3 لماعملا

: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( بتكم نوع ةبتر–

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا -2

،)2( ناــتعاس ةدـــملا ،رـــئازجلا ةـــيفارغجو خـــيرات يف راــــبتخا -3
.2 لماعملا

ةقباسم( يسيئر ةرادإ نوعو ةرادإ نوع اتبتر–
: )تارابتخالا ساسأ ىلع

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدـــــملا ،صــــــن ةــــــسارد يف راـــبتخا -2
،3 لماعملا

ناتعاس ةدملا ،رئازجلا ةيفارغجو خيرات يف رابتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

ناـــحتما( يـــسيئر ةرادإ نوــــعو ةرادإ نوــــع اـــتبتر–
: )ينهم

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس  ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،تاعاس )3( ثالــث ةدــملا ،يرادإلا رـــــيرحتلا يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا

،)2( ناتعاس ةدملا ،رئازجلا ةيفارغجو خيرات يف رابتخا -3
.)2( لماعملا

: )ينهم رابتخا( تانايبلا ظفح نوع ةبتر–

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،تاـــــعاــس )3( ثالــــــث ةدـــــــملا ،يلآلا مالـــــــــعإلا يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا -3

: )ينهم رابتخا( بتاك ةبتر–

،2 لماعملا ، )2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،يلآلا مالعإلا يف رابتخا -3

 : )ينهم ناحتما( بتاك ةبتر–

،2لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا -١

،3لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،يلآلا مالعإلا يف رابتخا -3
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ساــــــسأ ىلــــع ةــــقـــباسم( يــــسيـــئر سدــــنــــهــــم ةــــــبــــتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

دــعاوـــقو يلآلا مالـــعإلا ةـــمـــظـــنأ طـــيـــطـــخـــت يف راـــبـــتـــخا -١
،3لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،تايطعملا

ةدـــملا ،نـــمألاو تاــــكبشلاو ةــــمظنألا ةرادإ يف راــــبتخا -2
،٤ لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

ةدملا ،يلآلا مالعإلا عيراشم رييستو ةدايق يف رابتخا -3
.2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

: )ينهم ناحتما( نيسدنهملا سيئر ةبتر–

ةدملا ،يلآلا مالعإلا عيراشم رييستو ةرادإ يف رابتخا -١
،3 لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ

)3( ثالث ةدملا ،تامولعملا ةمظنأ طيطخت يف رابتخا -2
،٤ لماعملا ،تاعاس

،)2( ناتعاس ةدملا ،يلآلا مالعإلا ةمظنأ نمأ يف رابتخا -3
 .2 لماعملا

ىلـــــع ةـــــقباسم(١ ىوــــــــتسم سدــــــنهم دـــــــعاسم ةــــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

ثالث ةدملا ،ليغشتلا ةمظنأو ةيمزراوخلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3(

تاــــــموـــلعملا ةــــــمظنأل ةـــــيدـــعاـــقلا ئداــــبملا يف راـــبـــتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،تايقاطبلاو

ىلـــــع ةـــــقباسم(2 ىوـــــتسم سدـــــنهم دــــعاسم ةــــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ

ةدملا ،تايطعملا دعاوقو يلآلا مالعالا ةمظنأ يف رابتخا -١
،2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

)3( ثالث ةدملا ،يلآلا مالعالا نمأو تاكبشلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

)3( ثالث ةدملا ،رتويبمكلا ةزهجأ ةسدنه يف رابتخا -3
  .٤ لماعملا ،تاعاس

تاراـــــبتخالا ساـــــــسأ ىلـــــع ةــــــقباسم( يـــــنقت ةـــــبتر–
: )ينهم ناحتماو

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
 ،2 لماعملا

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدـــملا ،ةـــجمربلا تاــــغل يف راــــبتخا -2
،3 لماعملا

،)2( ناــــــتعاس ةدـــــملا ،لـــــــيغشتلا ةــــــمظنأ يف راــــــبتخا -3
.2 لماعملا

)3( ثالـــــــث ةدـــــملا ،ةــــيموـــمعلا ةــــبساـــحملا يف راـــــبـــــتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،تاعاس )3( ثالـــث ةدـــملا ،يرادإلا رــــيرحتلا يف راــــبتخا -3
.2 لماعملا

: ”ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا” ةبعش *

صصختم نامجرت مجرتمو نامجرت مجرتم بتر–
ساسأ ىلع ةـــــقـــــباسم( يسيـــــئر ناـــــمــــــجرــــــت مــــــجرــــــتــــــمو
: )تارابتخالا

،تاـــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2لماعملا

،٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،ةمجرتلا يف رابتخا -2

نم ةنوكتم ةنجل مامأ ةيروفلا ةمجرتلا يف رابتخا -3
.2 لماعملا ،ةدحاو ةعاس ةدملا ،ةذتاسأ ةثالث ىلإ نيذاتسأ

نامجرت مجرتمو صصختم نامجرت مجرتم بتر–
ناـــحـــتـــما( ةـــمـــجارـــتـــلا - نيمــــجرــــتملا سيــــئرو يسيــــئر
) ينهم

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف رابـــــتخا -١
،2 لماعملا

،٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،ةمجرتلا يف رابتخا -2

نم ةنوكتم ةنجل مامأ ةيروفلا ةمجرتلا يف رابتخا -3
.2 لماعملا ،ةدحاو ةعاس ةدملا ،ةذتاسأ ةثالث ىلإ نيذاتسأ

: يلآلا مالعإلا ةبعش *

ساـــــــسأ ىلـــــــــع ةــــــــقباـــــــسم( ةـــــــــــلود سدـــــــــنهم ةــــــــبتر–
: )تارابتخالا

ةدملا ،تايطعملا دعاوقو يلآلا مالعإلا ةمظنأ يف رابتخا -١
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

)3( ثالث ةدملا ،يلآلا مالعإلا نمأو تاكبشلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

)3( ثالث ةدملا ،رتويبمكلا ةزهجأ ةسدنه يف رابتخا -3
 .٤  لماعملا ،تاعاس

: )ينهم ناحتما( ةلود سدنهم ةبتر–

ةدملا ،تايطعملا دعاوقو يلآلا مالعإلا ةمظنأ يف رابتخا -١
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

)3( ثالث ةدملا ،تاكبشلاو دعب نع ةجلاعملا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،)2( ناـــتعاس ةدــــملا ،يـــتايلمعلا ثــــحبلا يف راــــبتخا -3
.2  لماعملا
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ساسأ ىلع ةقباسم(١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

)3( ثالــــــــث ةدـــــــــملا ،يـــــفــصوــــلا ءاــــصحإلا يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاــــــعاس

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ربسلا يف رابتخا -3

ساسأ ىلع ةقباسم(2 ىوتسم سدنهم دعاسم ةـبتر–
: )تارابتخالا

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــبتخا -١
 ،2 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يسايقلا داصتقالا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

 .٤ لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -3

: )ينهم ناحتما(2 ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر–

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،عورـــــشم مــــييقت يف راـــــبتخا -١
 ،2 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يسايقلا داصتقالا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

 .٤ لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -3

ناحتماو تارابتخالا ساسأ ىلـع ةقباسم( ينقت ةبتر–
: )ينهم

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -2

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،تايضايرلا يف رابتخا -3

تارابتخالا ساسأ ىلـع ةقباسم( ٍماس ينقت ةبتر–
: )ينهم ناحتماو

،تاــعاس )3( ثالـــــث ةدـــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يفصولا ءاصحإلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ربسلا يف رابتخا -3

: )ينهم ناحتما( ينقت نواعم ةبتر–

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

تارابتخالا ساسأ ىلـع ةقباسم( ٍماس ينقت ةبتر–
: )ينهم ناحتماو

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

ثالث ةدملا ،ليغشتلا ةمظنأو ةيمزراوخلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3(

تاـــــمولعملا ةــــمظنأل ةــــيدعاقلا ئداـــبملا يف راـــــبتخا -3
 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،تايقاطبلاو

: )ينهم ناحتما( ينقت نواعم ةبتر–

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدملا ،يلآلا مالــــــعإلا يف راــــــبــــــتــــــخا -2
،3 لماعملا

 .2 لماعملا ، )2( ناتعاس ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا -3

: تايئاصحإلا ةبعش *

تارابتخالا ساسأ ىلـع ةقباسم( ةلود سدنهم ةبتر–
: )ينهم ناحتماو

،٤ لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -١

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يسايقلا داصتقالا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يتايلمعلا ثحبلا يفرابتخا -3
.3 لماعملا

ساـــــسأ ىلـــــع ةــــقباـــسم( يــــــــسيئر سدـــــنهم ةــــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،عورشم مييقتب قلعتي رابتخا -١
،٤ لماعملا

،تاـــــــعاــــس )3( ثالـــــــــث ةدـــــــــــملا ،ءاـــــــصحإلا يف راـــــبتخا -2
،3 لــــماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يتايلمعلا ثحبلا يف رابتخا -3
.3 لماعملا

: )ينهم ناحتما( نيسدنهملا سيئر ةبتر–

،تاــــعاس )٤( عــــبرأ ةدملا ،ةـــــلاـــــح ةسارد يف راـــــبـــــتـــــخا -١
،٤ لماعملا

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ،ءاصحإلا يف رابتخا -2

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يتايلمعلا ثحبلا يف رابتخا -3
.3 لماعملا
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ىلع ةقباسم( تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف رابتخا -١
،2 لماعملا

تاــــمولعملا ةمظنأ رييست تاينقتو ميظنت لوح رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةيـــفيشرألاو ةــــيقئاثولا

وأ ةـــــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةـــــــــغللا يف يراـــــيتخا راــــبتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

يسيــئر تاــظوــفــحــم نيمأ يقــئاــثو دـــعاسم ةـــبـــتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(

،تاـــعاس )3( ثالث ةدــــملا ،ةــماــعلا ةــــــفاـــقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةــمــظــنأ رــيــيست تاــيــنــقــتو مـــيـــظـــنـــت لوـــح راـــبـــتـــخا -2
،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةيفيشرألاو ةيقئاثولا تامولعملا
،3 لماعملا

وأ ةــيسنرــف( ةــيــبــنــجألا ةــغــلــلا يف يراــيــتــخا راــبــتـــخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

: ةنايصلاو ربخملا ةبعش *
سيـــئرو يسيـــئر سدـــنـــهـــمو ةـــلود سدـــنـــهـــم بتر–

: )ينهم ناحتما( نيسدنهملا
،تاــــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لماعملا

ةدملا ،حشرتملا صصختب ةلص وذ يرظن رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف يقيبطت رابتخا -3
.2 لماعملا  ،)2(

سدنهم دعاسمو١ ىوتسم سدنهم دعاسم اتبتر–
: )ينهم ناحتما(2 ىوتسم

،تاــــعاس )3( ثالـــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةدملا ،حشرتملا صصختب ةلص وذ يرظن رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف يقيبطت رابتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

: )ينهم ناحتما( ٍماس ينقتو ينقت اتبتر–
،تاــــــعاس )3( ثالـــــث ةدــملا ،ةــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١

،2 لماعملا

ةدملا ،حشرتملا صصختب ةلص وذ يرظن رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف يقيبطت رابتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

: )ينهم ناحتما( ينقت نواعمو ينقت نوع ةبتر–
،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يفرابتخا -١

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -2

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا -3

: تاظوفحملاو قئاثولا ةبعش *

ىلــــع ةــــقباسم( تاــــظوفـــحم نيــــمأ يــــقئاثو ةـــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــبتخا -١
،2 لماعملا

ةـــــــمظنأ رــــــييست تاــــينقتو مـــــيظـــنت لوـــــــح راـــــبتخا -2
،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةيفيشرألاو ةيقئاثولا تامولعملا
،3 لماعملا

وأ ةــــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةــــغللا يف يراـــــيتخا راــــــبــــتخا -3
 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

ىلع ةقباسم( للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو ةبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةــــــمظنأ رـــــــييست تاــــــينقتو مــــيظنت لوــــح راــــبتخا -2
،تاعاس )3( ثالث ةدــملا ،ةـــيفيشرألاو ةـــيقئاثولا تاــمولعملا
،3 لماعملا

وأ ةـــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةـــــغللا يف يراــــيتخا راــــبــــتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

ةقباسم( يــسيئر تاــظوــفحم نيـــمأ يـــقئاثو ةـــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ ىلع

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةــــــــمظنأ رـــــــييست تاــــينقتو مــــــيظنت لوـــــح راــــــبتخا -2
،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،ةيفيشرألاو ةيقئاثولا تامولعملا
،3 لماعملا

وأ ةــــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةـــــغللا يف يراــــيتخا راــــبتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

تاــــــظوـــــفحملا ءاـــــنمأ نييــــــــقئاثوــــــلا ســـــــيئر ةــــــبتر–
: )ينهم ناحتما(

،تاــــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةمظنأ رييست تاينقت ،ميظنتو ءاشنإب قلعتي رابتخا -2
،تاـــــعاس )٤( عــــبرأ ةدـــــملا ،ةــــيفيشرألاو ةـــــيقئاثولا تاـــــمولعملا
،3 لماعملا

وأ ةــــيسنرـــف( ةـــــيبنجألا ةــــــــغللا يف يراــــيتخا راــــبتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ
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،طاقن3 :3 )تا( صصختلا–

،2 ناتطقن  :٤ )تا( صصختلا–

.)١( ةدحاو ةطقن  :٥ )تا( صصختلا–

: )طاقن7 ىلإ0 نم( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم2-١

لّدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
وأ لــهؤملاــب جّوــتملا نــيوــكـــتـــلا وأ ،يساردـــلا راسمـــلـــل ماـــعـــلا
:يتأي امك ،ةداهشلا

ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)١( ةدحاو ةطقن–
 ،99.٠١/٠2و٠٥.٠١/٠2 نيب ام حوارتي ماع لّدعم

لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن–
،99.١١/٠2 و١١/٠2 نيب ام حوارتي ماع

ماع لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن3–
،99.2١/٠2 و2١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٤–
،99.3١/٠2 و3١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٥–
،99.٤١/٠2و٤١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٦–
،99.٥١/٠2و٥١/٠2 نيب ام حوارتي

.٦١/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لّدعمل ةبسنلاب ،طاقن٧–

نم )ايلعلا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي *
.نيتيفاضإ نيتطقن

تاسسؤملا وـــجـــيرـــخ مـــهــــتاــــعــــفد يف لــــئاوألا دــــيــــفــــتسي *
.ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم يلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةيمومعلا

ةداـــــــــهش ىلع نيلصاحلا نيحشرـــــــــتملا صخـــــــــي اــــــــــمــــــــــيــــــــــف
: يتأي امك متت طيقنتلا ةيلمع ّنإف ،ريتسجاملا

.”ادج فرشم“ وأ ”ادج نسح” ريدقتل ،طاقن3–

.”فرشم” وأ ”نسح” ريدقتل ،ةطقن2.٥–

.”نسحلا نم بيرق” ريدقتل ،)2( ناتطقن–

.”لوبقم” ريدقتل )فصنو ةطقن(٥.١–

نيبولطملا لهؤملا وأ ةداهشلل لّمكملا نيوكتلا -2
دــــنــــع ،صصخــــتــــلا سفــــن يف ةــــقـــــباسملا يف ةـــــكراشمـــــلـــــل
: )2 نيتطقن ىلإ0 نم(ءاضتقالا

لهؤملا وأ ةداهشلا نم ىلعأ لمكم نيوكت لك طيقنت متي
ةطبترملا ماهملاب ةلص هل يذلا صصختلا سفن يف بولطملا

لك نع ةطقن٥2.٠ ساسأ ىلع ،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب
.)2( نيتطقن دودح يف ،لّمكم نيوكت وأ يسارد يسادس

،حشرتملا صصختب ةلص يذ ينقت عوضوم يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف يقيبطت رابتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

: نييداصتقالا نيلّلحملا كلس *

: )ينهم ناحتما( يسيئر للحم ةبتر–

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،عورشم مييقت لوح رابتخا -2
،3 لماعملا

)3( ثالــــــث ةدــــــملا ،ةـــــينطوــــلا ةــــبساــــحملا يف راـــــبتخا -3
.2 لماعملا ،تاعاس

: )ينهم ناحتما( نيلّلحملا سيئر ةبتر *

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

)٤( عـــبرأ ةدـــــملا ،عورــــشم مــــييقتو روــــصت يف راــــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،تاـــــــعاس )3( ثالث ةدــــــملا ،ةينطولا ةبساحملا يف رابتخا -3
    .3 لماعملا

تاراــــــبتخالا دــــحأ يف٥/٠2 نــــع لـــــقت ةـــمالع لـــــك:٣ ةداملا
.ةيئاصقإ دعت ،هالعأ ةروكذملا ةيباتكلا

ىلع تاقباسملا جمارب رارقلا اذه لصأب قحلت:٤ ةداملا
لـكـل ةـيـنـهملا صوـحـفـلاو تاـناــحــتــمالاو تاراــبــتــخالا ساسأ

 .ةبتر
قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:٥ ةداملا

تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب
صصخملا طيقنتلا اذــــكو ءاــــقتنالا رــــيياعم ،ةــــيمومعلا تارادإلاو
: ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل

تاـــــبلطتمل حــــــشرتملا نـــــيوكت تالـــــهؤـــم ةـــــــمءالم -١
ةقباسملا  يف  ةـكراشملل  نيــــبولطملا ةــــبترلا  وأ كلـــــسلا
: ) ةطقن٣١ ىلإ0 نم(

عـــــم ةداـــــهشلا وأ لــــــهؤــــملا صصــــــــخت قـــــــباطت١-١
: )طاقن٦ ىلإ0 نم ( ةبترلا تابلطتم

يتــــلا ةــــيوــــلوألا بسح نيحشرــــتملا تاصصخــــت بـــــّترـــــت
يف ةروكذملاو نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا اهددحت

طقنتو ،تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا حتف ررقم وأ رارق
: يتأي امك

،طاقن٦ :١ )تا( صصختلا–

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا–



ـه١٤٤١ ماع بجر٣١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس سرام لّوأ 14

،)١( ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا–

  .)١( ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ /و تاردقلا–

تارابتخالا دـــحأ نـــع حــــشرتملا باــــيغ يدؤـــــي:٦ ةداملا
هئاصقإ ىلإ ءاقتنالا ةنجل عم ةثداحملا نع وأ ،هالعأ ةروكذملا

 .ينهملا صحفلا وأ ينهملا ناحتمالا وأ ةقباسملا نم

يف نــــــــيواــــــــــستملا نيـــــــحشرـــــتملا نيــــــــب لــــــــصفلا مـــــــــــتي:7 ةداملا
صوحفلاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا ريياعملل اقفو ،ةينهملا

،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم–

،لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا ةمالع–

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقوعملا صاخشألا فانصأ–
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

.)ديهش ةنبا وأ نبا( قوقحلا ووذ–

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
متي هّنإف ،هالعأ ةروكذملا سيياقملا قيبطت مغر ةبترملا يف

: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا ،ةيولوألا بسح ،قيبطت

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا–

،لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ–

.)اّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

يف نـيواــــستملا نيــــحشرتملا نيـــب لــــصفلا مــــــتي:٨ ةداملا
اقفو ،تاداهشلا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،)اّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

جوزتم ،دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا–
.)بزعأ ،ةلئاعب لفكتم ،دالوأ نودب

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقاعملا صاخشألا فانصأ–
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

.)ديهش  ةنبا وأ نبا( قوقحلا ووذ–

يف نــــيواستملا نيــــحشرتملا نيـــب لـــصفلا مــــتي:٩ ةداملا
: يتآلا سايقملل اقفو ،ةينهملا تاناحتمالل ةبسنلاب ةبترملا

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا ةمالع–

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
بسح مـــتـــي هـــّنإف ،هالـــعأ روـــكذملا ساــــيــــقملا قــــيــــبــــطــــت مــــغر
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا قيبطت ،ةيولوألا

،ةبترلا يف ةيمدقألا–

،ةماعلا ةيمدقألا–

.)اّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

حشرتملا فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لاغشألا -٣
تاقباسمل ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف

0 نم( قوف امف١١ فنصلا يف ةفنصملا بترلاب قاحتلالا
: )ةدحاو ةطقن ىلإ

ةلجم يف ةروشنملا تاساردلا وأ ثوحبلا طيقنت متي
لك نع ةطقن٥.٠ ساسأ ىلع ،ةيبنجأ وأ ةينطو ةصصختم
                                      .)١( ةدحاو ةطقن دودح يف ،رادصإ

نم( حشرتملا لبق نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا -٤
: )طاقن٦ ىلإ0

فرـــط نـــم ةـــبستــــكملا ةــــيــــنــــهملا ةرــــبخلا طــــيــــقــــنــــت مــــتــــي
: راطإ يف اميسال ،حشرتملا

،ليغشتلا لبق ام دوقع•

،تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا•

،ينهملا جامدإلا•

.دقاعتم ةفص•

)٦( تس دودح يف ةمدخ ةنس لك نع )١( ةدحاو ةطقن–
تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب طاقن
،ةقباسملل ةمظنملا ةيمومعلا تارادإلاو

)٤( عبرأ دودح يف ةمدخ ةنس لك نع )١( ةدحاو ةطقن–
وأ ةسسؤم يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب طاقن
،ىرخأ ةيمومع ةرادإ

)3( ثالث دودح يف ةمدخ ةنس لك نع ،)٥,٠( ةطقن فصن–
وأ تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب طاقن
دارملا بصنملا نم ىندأ لغش بصنم يف ةيمومعلا تارادإلا

،هلغش

نيتطقن دودح يف ةمدخ ةنس لك نع ،)٥,٠( ةطقن فصن–
ةفيظولا عاطق جراخ ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب )2(
باستـنا ةداـهشب ةـقـفرــم ،لــمــع ةداــهشب ةــتــبــثــم ةــيــموــمــعــلا

،ةينعملا يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط نم ةمّلسم

،طاقن )3( ثالث دودح يف ةمدخ ةنس لك نع ،ةطقن٠,٥2–
دـــقاـــعـــتـــم ةـــفصب ةـــبستـــكملا ةـــيـــنـــهملا ةرـــبـــخـــلـــل ةــــبسنــــلاــــب
.يئزجلا تيقوتلاب

 : )طاقن٥ ىلإ0 نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات -٥

رظنلاب ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات ةيمدقأ ديدحت متي
٥,٠ ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا حتف خيرات ىلإ
.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك نع ةطقن

٣ ىلإ0 نــــم( ءاــــقتنالا ةــــنجل ءاــــضعأ عــــم ةـــــلباقملا -٦
: )طاقن

،)١( ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا–
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فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لامعألا تبثت ةقيثو–
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف حشرتملا

، نيجوزتملا نيحشرتملل ةبسنلاب ةيلئاع ةداهش–

 ،ءاضتقالا دنع ،هتعفد يف حشرتملا قّوفت تبثت ةقيثو–

.ءاضتقالا دنع ،حشرتملل ةقاعإلا ةقاطب نم ةخسن–

تاناحتمالا يف ةكراشملل حشرتلا فلم نمضتي:2١ ةداملا
.حشرتملا همدقي ةكراشملل ايطخ ابلط ةينهملا

نيفوتسملا نيفظوملا حشرت تافلم نيوكت لامكتسا متي
تاــــناحتمالا يف ةــــكراشملل ةــــيساسألا ةـــــينوناقلا طورـــــشلا
ىلع يوتحت نأ بجيو ،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم ةينهملا
: ةيتآلا قئاثولا

،ميسرتلا وأ نييعتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن–

فوفص يف ةيوضعلا ةفص تبثت ةداهش نم ةخسن–
ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا شيج
.ءاضتقالا دنع ،ديهش )ة( نبا وأ ةلمرأ وأ ينطولا

شــــيج ءاـــــضعأ نيـــــحشرتملل تاداــــيز حــــــنمت:٣١ ةداملا
رــــيرحتلا ةــــهبجل ةــــيندملا ةـــــمظنملا وأ يــــنطولا رــــيرحتلا
ميظنتلاو عيرشتلل اـقفو ،ءادهــــــشلا لمارأو ءاـــنبأو يـــنطولا
.امهب لومعملا

يف نيـــــــكراـــــشملا نيـــــــحشرـــــتملا ىلـــــــع بــــــــــجي:٤١ ةداملا
اذه يف ةددحملا ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا
ةــيــنوــناــقــلا طورشلا عــيــمــج ،اــقــبسم ،اوـــفوـــتسي نأ ،رارـــقـــلا
ةـيـمـتـنملا بترـلا فـلـتـخمب قاـحـتــلالــل ةــبوــلــطملا ةــيساسألا
امك ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل

١١  يف  خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا  ماكحأ اهتددح
لّدــــعملا ،8٠٠2 ةــــنس يفناج9١  قـــــــفاوملا92٤١  ماـــــع  مّرـــــحم
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:51 ةداملا
.ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٥ قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع يـــناثلا عــــيبر8 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.9١٠2 ةنس ربمسيد

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

تاقباسمل حشرتلا تافلم يوتحت نأ بجي:0١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع ةينهملا صوحفلاو فيظوتلا

،يطخ بلط–

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )١( ةخسن–

نوكت يتلا ةبوـــلطملا ةداهشلا وأ لـــهؤملا نم )١( ةخسن–
وأ يــــــساردلا راـــــسملاب قـــــلعتملا طاـــــقنلا فـــــشكب ةــــــقفرم
،ينيوكتلا

. حشرتملا فرط نم اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا–

يف اــــيئاهن نيلوـــبقملا نيــــحشرتملا ىلـــع بـــــــجي:١١ ةداملا
بترلا يف نييعتلا لبق ةينهملا صوحفلاو فيظوتلا تاقباسم
: ةيتآلا قئاثولاب مهحشرت تافلم مامتإ ،اهب قاحتلالا دارملا

هاجت حشرتملا ةيعضو تابثإ ةداهش نم )١( ةخسن–
،ةينطولا ةمدخلا

ةيراس ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم )١( جرختسم–
،لوعفملا

يف فــيــظوــتــلا تاــقــباسمل ةــبسنــلاـــب ،ةـــماـــقإلا ةداـــهش–
،ةديعبلا تايدلبلا وأ تايالولا يف ةددحملا بصانملا

،داليملا ةداهش نم جرختسم–

ضارمألا بط ةداهشو ماعلا بطلا( )2( ناتيبط ناتداهش–
ةيلهأ ناتبثت )صتخم بيبط فرط نم ناتمّلسم ةيردصلا
،بولطملا بصنملا لغشل حشرتملا

،)2( ناتيسمش ناتروص–

دـــنـــع ،دـــيــــهش )ة( نــــبا وأ ةــــلــــمرأ ةــــفص تبــــثــــت ةداــــهش–
.ءاضتقالا

نــمضتـــت نأ بجـــي ،هالـــعأ ةروـــكذملا قـــئاـــثوـــلا ىلإ ةـــفاضإ
ساسأ ىلع تاقباسملا يف نيحجانلا نيحشرتملا تافلم
                                                           : يتأي ام ،صوصخلا ىلع تاداهشلا

ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش–
باستنا ةداــهشب ةــقفرم ،صــصختلا يف حـــشرتملا لـــبق نـــم
ةــبسنـــلاـــب ،يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا ةـــئيـــه فرـــط نـــم ةـــمـــّلسم
،ءاضتقالا دنع ،صاخلا عاطقلا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل

يف حشرتملا فرط نم ىدؤملا لمعلا ةدم تبثت ةداهش–
يعامتجالا وأ ينهملا جامدإلا زاهجب ةصاخلا دوقعلا راطإ

 ،ءاضتقالا دنع ،دقاعتم ةفصب ،تاداهشلا يلماحل

لهؤملا وأ ةداهشلا نم ىلعأ المكم انيوكت تبثت ةقيثو–
دنع ،صصختلا سفن يف ةقباسملا يف ةكراشملل بولطملا
،ءاضتقالا
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٠2 يف خّرؤملا٠٤١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤١٠2 ةــنس لـــيربأ٠2 قـــفاوملا٥3٤١ ماــــع ةــيناثلا ىداـــمج
يــــنهملا نــــيوكتلا زـــــكارمل يــــجذومنلا يــــساسألا نوــــناقلا ددـــــحي
،نيهمتلاو

9 يف خّرؤـــــملا٦٧١-٦١ مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
ددــــــحي يذـــــلا٦١٠2 ةـــــنس ويــنوي٤١ قــــفاوملا٧3٤١ ماـــــع ناــــضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرملا نــــــم9١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
33٤١ ماع ةيناثلا ىداــمج3 يف خّرؤـــملا٤9١-2١ مـــقر يذـــيفنتلا
مــــيظنت تاــــيفيك ددـــــحي يذـــــلا2١٠2 ةــــنس لــــيربأ٥2 قـــــفاوملا
تاسسؤملا يف ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو تاـــقباسملا

دــــيدحت ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي ،اــــهئارجإو ةــــيمومعلا تارادإلاو
ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق
ةـــينهملا تاــــناحتمالاو تاراــــبتخالا ساــــسأ ىلــــع تاـــــقباسملا
.ثحبلا معد يمدختسم كالسأل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل

تايلكلا ىلإ ينهملا ناحتمالا ءارجإ ميظنت دنسي :2 ةداملا
: ةيتآلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا ماسقألا وأ

موـــــــــلعلل نـــــيدموب يراوـــــه ةــــعماجل ةـــــعباتلا تاـــــيلكلا –
،ايجولونكتلاو

،نارهو ايجولونكتلاو مولعلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةديلبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ناسملت ةعماج ةعباتلا تايلكلا –

تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل ةعباتلا ماسقألا –
.رئازجلا

: ةبترب قاحتلالل

.ثحبلا معدل نيسدنهملا سيئر *

ساــــسأ ىلــــع تاـــــقباسملا ءارـــــجإ مـــــيظنت دـــــنسي :٣ ةداملا
ماـــــــــسقألا وأ تاــــيلكلا ىلإ ةــــينهملا تاـــــناحتمالاو تاراــــبتخالا
: ةيتآلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا

موـــــلعلل نـــــيدموب يراوـــــه ةـــــعماجل ةـــــعباتلا تاــــــيلكلا –
     ،ايجولونكتلاو

،١ ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                            ،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

تــــشغ٨2 قــــفاوملا0٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ72 يفخّرؤـــم رارـــق
ةـــــــيموـــمعلا تاــــــسسؤـــملا ةــــــــمئاـــق ددـــــــــحي ،٩١02 ةـــــــنس

ساـــسأ ىلـــع تاــــقباسملا مـــــيظنتل ةـــلهؤملا نــــيوكتلل
بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
.ثحبلا معد يمدختسم كالسأل ةيمتنملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

ماع رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –
رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦9١ ةنس وينوي2 قـفاوملا٦83١
مـهت يتلا يدرــفلا وأ يـــميظنتلا عـــباطلا تاذ تارارـــقلا ضــــعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

يف خّرؤملا١١١-9١ مـــقر يـــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لوأ يف خّرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــــــلعتملاو٠99١ ةــــنس سراــــم٧2 قــــفاوـــــــملا٠١٤١ ماــــــع ناــــضمر
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

٤2 يف خّرؤملا9٧2-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا3٠٠2 ةـــنس تــــشغ32 قــــفاوملا٤2٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج
،اــهريسو اـــهميظنتب ةــــصاخلا دـــــعاوقلاو ةــــعماجلا ماــــهم ددـــــحي
،مّمتملاو لّدعملا

لّوأ يف خّرؤملا3٤٤-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١١٠2 ةــــنس رــــبمـسيد٦2 قــــــفاوملا33٤١ ماـــــــع رفـــــص

كالــــــسأل نيــــمتنملا نيــــــــفظوــــــملاب صاــــــــخلا يـــــساسألا نوــــــناــــقلا
 ،ثحبلا معد يمدختسم

٦2 يف خّرؤملا٥2١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس سرام9١ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر
يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،ينهملا نيوكتلا

3 يف خّرؤــملا٤9١-2١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذــلا2١٠2 ةــنس ليربأ٥2 قـــفاوملا33٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج
صوـــحفلاو تاــــناحتمالاو تاــــقباسملا مــــيظنت تاــــيفيك ددــــحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

8١ يف خّرؤملا٧٧-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3١٠2 ةنس يفناج٠3 قفاوملا٤3٤١ ماع لوألا عيبر
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي
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،2 رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،3 رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 ةديلبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                              ،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                             ،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،١ نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                                  ،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،مناغتسم ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  .3 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

: ةبترب قاحتلالل

،راشتسم يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب فلكم *

،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب يسيئر فلكم *

ىوـــــتسملا نــــم يـــجولونكتلاو يــــملعلا مالــــعإلاب فـــــلكم *
،يناثلا

ىوـــــتسملا نــــم يــــجولونكتلاو يــــملعلا مالــــعإلاب فـــــلكم *
،لوألا

 .يجولونكتلاو يملعلا مالعإلا دعاسم *

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةديلبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                              ،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةدكيكس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                             ،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

              ،نارهو ايجولونكتلاو مولعلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،١ نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةملاق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                                  ،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                          ،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،3 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل ةعباتلا ماسقألا –
      ،رئازجلا

تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل ةعباتلا ماسقألا –
.نارهو

: ةبترب قاحتلالل

،ثحبلا معدل يسيئر سدنهم *

،ثحبلا معدل ةلود سدنهم *

،ةسدنهلا قحلم *

.ثحبلا معدل ٍماس ينقت *

ساـــسأ ىلـــع تاـــقباسملا ءارــــجإ مــــيظنت دـــــنسي:٤ ةداملا
ماـــسقألا وأ تاـــيلكلا ىلإ ةـــينهملا تاــــناحتمالاو تاراـــبتخالا
: ةيتآلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا

،١ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –
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  ،ثحبلا رييستل يسيئر دعاسم *

 ،ثحبلا رييست دعاسم *

 ،ثحبلل يرادإ بساحم *

 .ثحبلل يسيئر يرادإ بساحم *

ساـــسأ ىلع تاـــقباسملا ءارــــجإ مـــيظنت دـــنسي:٦ ةداملا
ةــــينطولا دــــــهاعملا ىلإ ةــــينهملا تاــــناحتمالاو تاراــــبتخالا
: هاندأ ةروكذملا ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يـــــنهملا نـــــيوـــــكتلا يف صصـــــــــختملا يــــنطوـــــلا دــــــــهعملا –
،رئازجلا )نونكع نب(

رييستلل ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –
،ةديلبلا

،ةياجب ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

،ةيدملا ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

،ةنيطنسق )يلجنم يلع( ينهملا نيوكتلا دهعم –

شوديد( يــنهملا نـــيوكتلا يف صصـــختملا يـــنطولا دهـــعملا –
،ةبانع )دارم

)٠٠٥( يــنهملا نـــيوكتلا يف صصــــختملا يــنطولا دـــهعملا –
،فيطس

يـــــــنهملا نـــــيوكتلا يف صصـــــختملا يـــنطوــــلا دــــــهعملا –
،ترايت )مساقلب ةداق(

)ةروصنم( ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –
،ناسملت

،١ ةلقرو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

دمحأ( ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –
،طاوغألا )ريبوز نب

دمـــحم( ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –
،ةيادرغ )ةيدعاسم فيرش

،راشب ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

،2 راردأ ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

يــــــــنهملا نـــــيوـــكتلا يف صصــــــختملا يـــــنطوـــــلا دــــــــهعملا –
.ةركسب )بانوب يناسح(

: ةبترب قاحتلالل

،ثحبلا معدل ينقت *

،ثحبلا معدل ينقت نواعم *

،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلا نواعم *

،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلل ينقت نوع *

،ثحبلا رييست نواعم *

.ثحبلا رييستل ينقت نوع *

ساـــسأ ىلـــع تاــــقباسملا ءارــــجإ مــــيظنت دــــنسي:٥ ةداملا
ماـــسقألا وأ تاـــيلكلا ىلإ ةـــينهملا تاـــناحتمالاو تاراـــبتخالا
: ةيتآلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا

،١ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،3 رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                            ،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةنايلم سيمخ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةريوبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 ةديلبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                              ،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                             ،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                                  ،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                          ،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،مناغتسم ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  .3 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

: ةبترب قاحتلالل

،راشتسم ثحبلا فرصتم ةبتر *

،ثحبلل يسيئر فرصتم ةبتر *

،يناثلا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم *

،لوألا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم *
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نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ ماـــــــــــع ىلوألا ىداـــــمـــــــــج2 يفخّرؤـــــــم رارــــــــق
خّرؤــــملا رارــــــــــقــــلا لّدــــــــــعي،9102 ةــــــــنس ربمسيد٩2

ليربأ٨١ قـــفاوملا٣٣٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج٦2 يف
لاــــــــــــــــغشألا ةـــــــــمـــــئاـــق ددـــــــــــــحــــــي يذـــــــــــــلا2١02 ةـــــــــنس
موـــــقـــت نأ نـــــكـــمــــي يـــتــــلا تاـــمدخلاو تاـــطاشنــــلاو
عــــــباــــــطلا تاذ ةــــــيموـــــــــمـــعلا تاـــــــــــسسؤــــــــملا اــــــــــهــــــب
مــــــــيلــعتلاو نـــــــــيوــــــكتلا عاــــــــــطقل ةـــــــــعباـــــتلا يرادإلا
تايفيكو ،ةيسيئرلا اهماهم ىلع ةدايز ،نيينهملا
.اهب ةلصتملا تادئاعلا صيصخت

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

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ّنإ

ماــــــع رفــــــص٦١ يف خّرؤــملا٧٠-8٠ مــــقر نوناقلا ىــــــضتقمب–
نوناقلا نــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــنس رـــــياربف32 قـــــفاوـــــملا92٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

يف خّرؤـــملا١١١-9١ مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2١٤-89 مــــقر يذيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
ددحي يذلا899١ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا9١٤١ ماع نابعش8١
لاغشألاو تامدخلا نع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيك
اـــهتمهم ىلع ةداــــيز ،ةــــيمومعلا تاــــسسؤملا اــــهب موـــــقت يـــــتلا
 ،ةيسيئرلا

03 يف خّرؤملا78-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3002 ةنس سراـم3 قـــفاوملا3241 ماـــع ةّجــــحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا392-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤١ ماع ناضمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

٦2 يف خّرؤملا39-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤١ ماع رفص

كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

٧١ يف خّرؤملا٦١3-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نوناقـــــلا ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربوتكأ٦ قفاوملا٠3٤١ ماع لاوش

،نيينهملا مــــــيلعتلاو نـــيوـــــكتلل ينـــطولا دـــــهعملل يساسألا

2 يف خّرؤملا99-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠١٠2 ةنس سرام8١ قفاوملا١3٤١ ماع يناثلا عيبر
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ساـــسأ ىلــــع تاــــقباسملا ءارــــجإ مـــيظنت دـــــنسي:7 ةداملا
ينهملا نيوكتلا زكارم ىلإ ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا

: هاندأ ةروكذملا نيهمتلاو
)روــــــفغلـــب حـــبار( نيـــــــــهمتلاو يـــنهملا نـــــــيوـــــكتلا زـــــكرــــم –

،رئازجلا –١ شارحلا
،رئازجلا )١ ةعيرزوب( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،ةديلبلا )ةعموصلا( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،ةياجب )روكذ( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،فلشلا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،ةيدملا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
)تاصاصتخالا ددعتم( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –

،ةنيطنسق
،ةبانع )مساقلب ديعلب( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،فيطس )راليب روكذ( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،١ ترايت )ةدع ينادمح( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،١ ناسملت نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،3 نارهو )روكذ( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،١ ةلقرو نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،طاوغألا )١ يــــنانيل دــــمحأ( نيــــهمتلاو يـــنهملا نـــيوكتلا زــــكرم –
،١ يداولا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،ةيادرغ )طلتخملا( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
)ةـــــكرابم طيــــطش( نيـــــهمتلاو يــــنهملا نـــــيوكتلا زـــــكرم –

،راشب
،3 راردأ نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
)ةياطول ىسيع يريمع( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –

  .ةركسب
: ةبترب قاحتلالل
،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلل ينقت نواعم *
،ثحبلا رييست نوع *
،ثحبلا رييست بتاك *
،يناثلا ىوتسملا نم ةمدخلاو ةنايصلا نوع *
،ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخلاو ةنايصلا نوع *
.عبارلا ىوتسملا نم ةمدخلاو ةنايصلا نوع *
نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا يريدم نكمي:٨ ةداملا

لكو ،ةجاحلا دنع ،ررقم بجومب ،اوئشني نأ ،هالعأ ةروكذملا
.ةقحلم ناحتما زكارم ،هصخي اميف

ةــفيظولاب ةــفلكملا ةــطلسلا ىلإ ررـــقملا نـــم ةــخسن غــّـلبت
ءادتبا ،مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

.هئاضمإ خيرات نم
ةـــــــّيمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــه رــــــشني :٩ ةداملا

.ةيبـعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل
82 قــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ٧2 يف رـــــئازــجلاب ررــــح

.9١٠2 ةنس تشغ
ديزوب بيطلا
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–............................................................................................،

–............................................................................................،

–............................................................................................،

–............................................................................................،

،ةيجوغاديب تاشرو ميظنت وأ/و ميمصت –

دـــــــيدجتو ىوـــــتسملا نيــــسحتو نـــــيوــــكتلا تارود ميــــــظنت –
،فراعملا

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

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رـــــشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ربمسيد

ىسوم ةداد ريخلب

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو

تشغ52 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ42 يفخّرؤم رارق
ماع مّرحم22 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس
ددــــــحي يذــــلا5102 ةنـــس رـــــبمفون5 قـــــفاوملا7341
ةلاكولا ةرادإ ســـلجم ءاـــــضعأل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا
ةــــــيجوـــلوـــــنكتلا رـــــــئاــــظحلا ةـــــــيقرــــتل ةـــــــــينطوـــــــلا

.اهريوطتو

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

52 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم رارق بجومب
7341 ماع مّرحم22 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس تشغ
ةـيمسالا ةــمئاقلا ددــحي يذـــلا5102 ةــنس رـــبمفون5 قــــفاوملا

رــئاــظحلا ةــيــقرــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ةرادإ سلــجــم ءاضعأل
: يتأي امك ،اهريوطتو ةيجولونكتلا

“ – ....................................................................................،

– ......................................................................................،

– ......................................................................................،

– ......................................................................................،

ثحبلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نايفس ماشه يشتاولص –
،اوضع ،يملعلا

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

2 يف خّرؤملا٠٠١-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠١٠2 ةنس سرام8١ قفاوملا١3٤١ ماع يناثلا عيبر
تازـيـهـجـتـلـل ةـيـنـطوـلا ةسسؤمــلــل يساسألا نوــناــقــلا ددــحــي
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف ةيجوغاديبلاو ةينقتلا

يف خّرؤملا٥2١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس سرام9١ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر٦2
ةــيــنــطوــلا دــهاــعــمــلـــل يجذوـــمـــنـــلا يساسألا نوـــناـــقـــلا ددـــحـــي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يف خّرؤملا٠٤١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥3٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
نـيوـكـتـلا زـكارمل يجذوـمــنــلا يساسألا نوــناــقــلا ددــحــي يذــلا
،نيهمتلاو ينهملا

يف خّرؤملا٤8١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةـــنس وـــينوي22 قــــفاوملا٧3٤١ ماــــع ناـــضمر٧١
يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

33٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
لاغشألا ةمئاق ددـــحي يذـــلا2١٠2 ةـــنس لـــيربأ8١ قــــفاوملا

تاسسؤملا اهب موقت نأ نكمي يتلا تامدخلاو تاطاشنلاو
نـــــيوكتلا عاــــطقل ةــــعباتلا يرادإلا عــــباطلا تاذ ةـــــيموــــمعلا

تايفيكو ،ةيسيئرلا اهماهم ىلع ةداــيز نييـــنهملا مـــيلعتلاو
،اهب ةلصتملا تادئاعلا صيصخت

: يتأي ام ررقي

نـــــم2 ةداـــملا لــــيدعت ىلإ رارــــــقلا اذــــــه فدـــــهي: ىلوألا ةداملا
ليربأ8١ قفاوملا33٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف خّرؤملا رارقلا

تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا ةمئاق ددحي يذلا2١٠2 ةنس
عباطلا تاذ ةيمومعلا تاــسسؤملا اـــهب موـــقت نأ نـــكمي يـــتلا
ىلع ةدايز ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل ةعباتلا يرادإلا

 .اهب ةلصتملا تادئاعلا صيصخت تايفيكو ،ةيسيئرلا اهماهم

ىدامج٦2 يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا لّدعت:2 ةداملا
،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا33٤١ ماع ىلوألا

: يتأي امك رّرحتو

تاـــمدخلاو تاــــطاشنلاو لاـــــغشألا ةـــــمئاق ددـــــــحت :2 ةداملا“
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا

ميلعتلاو نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب -2
زـــكرملا - نيــــهمتلاو يـــنهملا نــــيوكتلا زــــكرم( نييــــنهملا
صاـــــخشألل نيــــهمتلاو يــــنهملا نــــيوكتلا يف صصـــــختملا
يف ةــــــصصختملا ةـــــينطولا دــــهاعملا - اـــيدسج نيــــقوـــــعملا
: )ينهملا ميلعتلا دهاعم - ينهملا نيوكتلا

–............................................................................................،
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٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥99١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤3١-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3١٠2 ةــــنس لـــــيربأ٠١ قـــــفاوملا٤3٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج92
ةرـــــسألاو يــــنطولا  نــــماضتلا رـــيزو تاــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةأرملا اياضقو

٥ يف خّرؤملا39١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـحـي يذـلا٤١٠2 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا٥3٤١ ماـــــــع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

مّرحم٦ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادعت ددحي يذلا٠١٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا23٤١ ماع
ناوــعألاــب صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

: يتأي ام نورّرقي
رارــــــــقلا نـــــم ىلوألا ةداــــملا ماـــــكحأ لّدـــــعت : ىلوألا ةداملا

2١ قفاوملا23٤١ ماع مّرحم٦ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
لـــغشلا بصاـــنـــم دادـــعـــت ددـــحـــي يذـــلا٠١٠2 ةــــنس رــــبــــمسيد
يف نيلـــماـــعـــلا ناوــــعألاــــب صاخلا دــــقــــعــــلا ةدــــمو اــــهــــفــــيــــنصتو
ةرادإلا ناوـــنـــعـــب تاــــمدخلا وأ ةــــناــــيصلا وأ ظــــفحلا تاــــطاشن
: يتأي امك ،ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول ةيزكرملا

نماضتلا ةرازول )ىتح رييغت نودب(... : ىلوألا ةداملا“
: يتأي امك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

 ةرسألاو ينطولانماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو

ماع لوألا عيبر لوأ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا لّدعي ،٩١02 ةنس ربوتكأ٩2 قفاوملا١٤٤١
2٣٤١ ماع مّرحم٦ يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
دادعت ددحي يذلا0١02 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا

صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
ةرازوــــل ةــــيزــــكرملا ةرادإلا ناوــــنــــعــــب تاـــــمدخلا وأ
.ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا  نماضتلا ةريزوو

٧١ يف خّرؤملا8٠3-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذــــلا٧٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس92 قــــفاوملا82٤١ ماــــع ناــــضمر
مــــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوــــــعألا فــــيظوت تاـــــيفيك ددــــــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل  ةلكشملا رــــصانعلاو  مــــهتابجاوو
اميسال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤملا١١١–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

يناثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)2( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا
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يئزجلا

 دادعتلا
)١+2(
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–
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يذ٧2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

نمضتملاو١٠٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا١2٤١ ماــع ةدـــعقلا

تاـــطاــــــشنلا يف ةـــكراـــــشـــملا نــــــع ضــــــيوـــــعتلا يـــــــــغلبم عــــفر

،نــــــــماـــــضتلل ةـــــيفازـــــــجلا ةـــــــحنملاو ةـــــماـــــــعلا ةـــــــــعـــفنـــملا تاذ

،لّدـــــــعملا

: يتأي ام نارّرقي

رارــــــقلا نــــم2 ةداـــملا ماــــكحأ مّمـــــتتو لّدـــــعت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا١2٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

نع ضيوعتلا يغلبم عفر نمضتملاو١٠٠2 ةنس رياربف١2

ةـــــحنملاو ةــــــماعلا ةــــعفنملا تاذ تاـــــطاشنلا يف ةــــــكراشملا

: يتأي امك ،2 ةطقنلا صخي اميف ،نماضتلل ةيفازجلا

)ىتح رييغت نودب(................................... :2 ةداملا "

: نم لكل ايرهش )جد٠٠٠.٠١( رانيد فالآ ةرشع–2

ةرشع ينامث مهنس غلبي نيذلا لخد نودب صاخشألا–

نيباصمو قوعم ةقاطب ىلع نيلصاحلا ،لقألا ىلع ةنس )8١(

ةـــــبسنب ةـــــيعمس ةـــــقاعإ وأ )رــــــصبلا فـــــك( ةــــيرـــصب ةـــــقاـــعإب

٠٠١%،

ةدع وأ صخش اهقتاع ىلع يتلا لخد نودب تالئاعلا–

ينامث نع مهنس لقيو%٠٠١ ةبسنب نيـــقوعم صاـــــخشأ

هذه عفدت( قوعم ةقاطب ىلع نيلصحتملاو ةنس )8١( ةرشع

.)%٠٠١ ةبسنب قوعمو هب لفكتم صخش لكل ةحنملا

هردق يرهش غلبم نماضتلل ةيفازجلا ةحنملل فاضي

يف هب لفكتم صخش لك نع )جد٠2١( رانيد نورشعو ةئام

."ةلئاعلل صاخشأ )3( ةثالث دودح

لوأ نم ءادتبا رارقلا اذه ماكحأ لوعفم يرــسي :2 ةداملا

.9١٠2 ةنس ربوتكأ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

١١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر٤١ يف رــــئازجلاب رّرــــح

.9١٠2 ةنس ربمفون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
مّمـــــــتيو لّدـــــعي ،٩١02 ةـــــنس رـــــبمفون١١ قـــــــفاوــــملا
ةدعقلا يذ72 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا

نمضتملاو١002 ةنس رياربف١2 قفاوملا١2٤١ ماع
تاطاشنلا يف ةكراشملا نع ضيوعتلا يغلبم عفر
.نماضتلل ةيفازجلا ةحنملاو ةماعلا ةعفنملا تاذ

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو–

يف خّرؤملا١١١–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦33–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤99١ ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥١٤١ ماع ىلوألا ىدامج9١
يعيرشتلا موسرملا نم22 ةداملا ماكحأ قيبطت نمضتملاو
٦2 قفاوملا٤١٤١ ماع ةجحلا يذ٥١ يف خّرؤملا8٠–٤9 مقر
ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤99١ ةنس ويام
،مّمتملاو لّدعملا ،٤99١

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥99١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

92 يف خّرؤملا٤3١–3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤3٤١ ماع ىلوألا ىدامج

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص

ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

92 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع لوألا عــــيبر لوأ يف رئازــــجلاب رّرــــح
.9١٠2 ةنسربوتكأ

ينطولا نماضتلا ةريزو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيلادلا ةينغ

ةيلاملاريزو

لاكول دــمحـم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

ينطولا نماضتلا ةريزو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيلادلا ةينغ
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3١ يف خّرؤملا82١–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةــــــــــــنس لــــــــــــيربأ82 قــــــــــــفاوـــــــــملا١3٤١ ماــــــــــــع ىلوألا ىداـــــــــــــمج
،ةيالولل يعامتجالا طاشنلا ةيريدم ميظنت ليدعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤3١–3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤3٤١ ماع ىلوألا ىدامج92
اياضقو ةرسألاو ينطولا  نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

يف خّرؤملا٦33–9١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١
ىلع ةدعاسملا يزاهج نم نيديفتسملا جامدإ نمضتملاو
،تاداهشلا يلماحل يعامتجالا جامدإلاو ينهملا جامدإلا

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نـــــم9 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف  خّرؤملا٦33–9١ مقر يذيفنتلا
اذــــه فدـــهي ،هالـــعأ روـــــكذملاو9١٠2 ةـــنس رــــبمسيد8 قـــــفاوملا
جامدإلا زاهج نم نيديفتسملا جامدإ تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا
ىلع ةدعاسملا زاهج يف تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا
.ينهملا جامدإلا

زاـــهج نـــم نــــيديفتسملا جاـــمدإلا ةــــيلمع صــــخت:2 ةداملا
ةياغ ىلإ طاشن ةلاح يف تاداهشلا يلماحل يعامتجالا جامدإلا

.9١٠2 ةنس ربوتكأ١3 خيرات

جامدإلا زاهج نم نيديفتسملا جامدإ ةيلمع متت:٣ ةداملا
ىلع ةدعاسملا زاهج يف تاداهشلا يلماحل بابشلل يعامتجالا
ةـــيعامتجالا ةــــيمنتلا ةــــلاكو نيـــب قــــيسنتلاب يـــنهملا جاــــمدإلا

.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولاو

ةمئاقلا لسرت نأ ةـيعامتجالا ةـــيمنتلا ةــــلاكو ىلـــع بــــجي
ىلإ ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف نيروكذملا نيديفتسملل ةلماشلا
.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا

ىلإ نـــيدـــيـــفـــتسملا ءالؤه ةـــمـــئاـــق لاسرإ نـــم ةـــخسن هـــجوـــت
 .ليغشتلاو ينطولا نماضتلاب ،يلاوتلا ىلع ،نيفلكملا نيريزولا

ماكحأ يف ةروكذملا جاـــمدإلا ةـــيلمع ذيـــفنت راــــطإ يف:٤ ةداملا
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا يريدم ىلع بجي ،رارقلا اذه
جاــمدإلا دوــقــع خسفــب قـــلـــعـــتملا ءارـــجإلاـــب ماـــيـــقـــلا تاـــيالوـــلـــل
٠3 خــيراــت ةــياــغ ىلإ تاداــهشلا يلماــح باــبشلــل يعاــمـــتـــجالا

.9١٠2 ةنس ربمفون

قلعتملا ءارجإلاب مايقلا تايالولل ليغشتلا يريدم ىلع بجي
ةدعاسملا زاهج يف نيديفتسملا جامدإل ةديدجلا دوقعلا عيقوتب
،9١٠2 ةنس ربمسيد لوأ خيرات نم ءادتبا ،ينهملا جامدإلا ىلع
.هيف نيجمدملا يلصألا لكيهلا ىوتسم ىلع

صوصنملا دوقعلا نم نودــيفتسملا ظـــفتحي :٥ ةداملا
يف ةـــبستكملا ةيـــمدقألا تاونـــسب ،هالـــعأ٤ ةداـــملا يف اهيلع
.تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا زاـهج راــطإ

يف اهيلع صوصنملا تابجاولاو قوقحلا نم نوديفتسيو
.ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج رّيسي يذلا ميظنتلا

١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
جامدإ تايفيك ددحي ،٩١02 ةنس ربمسيد٣2 قـفاوملا
بابشلل يعامتجالا جامدإلا زاهج نم نيديفتسملا

جاـــمدإلا ىلع ةدـــعاسملا زاــــهــــج يف تاداــــهشلا يلماــــح
.ينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا  نماضتلا ةريزوو

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

٤2 يف خّرؤملا١١١–9١ مقر يسائرلا موــسرملا ىـــضتقمب–
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥99١ ةنسرياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا232–٦9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦99١ ةنس وينوي92 قفاوملا٧١٤١ ماع رفص3١
،يساسألا اهنوناق ديدحتو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو ءاشنإ
،مّمتملاو لّدعملا

٧ يف خّرؤملا٠٥–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةنـــس يـــفناج١2 قـــفاوملا22٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ
ةيالولا يف ليغشتلا حلاصم ميظنتب ةصاخلا دعاوقلا ددحي
،لّدعملا ،اهلمعو

9١ يف خّرؤملا٧٧–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ماهم ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس رياربف8١ قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم
لّدــعملا ،اــهرــيسو اــهــمــيــظــنــتو لــيــغشتــلــل ةــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا

،مّمتملاو

9 يف خّرؤملا٤2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٦2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ليربأ9١ قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر3١
لّدـــعملا ،ينـــهملا جاـــمدإلا ىلع ةدـــعاسملا زاـــهـــجـــب قـــلـــعـــتملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٧2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ليربأ٠3 قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر٤2
يلماـــح باـــبشلـــل يعاـــمـــتــــجالا جاــــمدإلا زاــــهــــجــــب قــــلــــعــــتملاو
،تاداهشلا
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ةراجتلا ةرازو

رــبوتكأ١2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع رـــفص١2 يفخّرؤـــم رارــــق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١02 ةنس

.ةراجتلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل
–––––––––––

١2 قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع رــــفص١2 يف خّرؤــــم رارـــق بـــــجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيـــعي ،9١٠2 ةنس رــــبوتكأ

٧٤2-٥١ مـــقر يــــسائرلا موـــسرملا نــــم٧8١ ةداــــملا ماـــــكحأل
ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦3٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا

تاــضيوفتو ةـــيمومعلا تاـــقفصلا مـــيظنت نـــمضتملاو٥١٠2
ةـــيمومعلا تاـــــقفصلل ةـــــيعاطقلا ةـــــنجللا يف ،ماـــــعلا قــــفرملا
: ةراجتلا ةرازول

فـــــــلكملا رــــــيزولا لــــــــثمم ،ةــــــباــحسوب ةراـــــمع دّيـــــسلا–
،اسيئر ،ةراجتلاب

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،راطنز نـسحأ دّيـــسلا–
.سيئرلل ابئان

: نومئادلا ءاضعألا

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يرومعل دـمحم دّيسلا–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ولك ماهلإ ةدّيسلا–

ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يزوج ليعامسا دّيسلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمر نب ىليل ةدّيسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

فـــــــلكملا رـــــيزوـــــلا لـــــثمم ،تـــــيغرـــــم ىــــــــفطصم دّيــــــــسلا–
.ةراجتلاب

: نوفلختسملا ءاضعألا

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يوادمح قوراف دّيسلا–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يواسوم ريهز دّيسلا–

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،حيارم نب ةبيتر ةّديسلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيــــــــلاملاب فلــــــكملا ريزولا ةلثمم ،ينامر ةميكح ةّديسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،شيرف نايفس دّيسلا–

دنع ،لّفكتلا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو ىّلوتت:٦ ةداملا
اهتنمضت يتلا ةرتفلا لالخ ةقحتسملا قوقحلاب ،ءاضتقالا
بابشلل يعامتجالا جامدإلا زاهج راطإ يف ةاضمملا دوقعلا

.تاداهشلا يلماح

تاــــــــيـــفيكلا ةــــــــــيلاــــملاب فــــــــــلـــكملا رــــــــــــيزوــــــــــلا ددـــــــــــحي:7 ةداملا
يتنس ناونعب ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا ليوحتل ةيقيبطتلا

ةرازولا ىلإ ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا نم٠2٠2و9١٠2
.هالعأ نيروكذملا نيديفتسملاب لفكتلل ،ليغشتلاب ةفلكملا

ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةيديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

32 قــفاوملا١٤٤١ ماـــع يـــناثلا عــيبر٥2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.9١٠2 ةنس ربمسيد

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ةنس ربوتكأ22 قفاوملا1441 ماع رفص32 يفخّرؤم رارق
ماع ىلوألا ىدامج62 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102
نييعت نمضتملاو9102 ةنس رياربف2 قفاوملا0441
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

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

22 قـــفاوملا1441 ماــــع رـــفص32 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
ىلوألا ىدامج62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ربوتكأ

نييــــعت نــمضتملاو9102 ةـــنس رـــياربف2 قــــفاوملا0441 ماــــع
نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ

: يتأي امك ،ةنيدملاو نارمعلاو

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

ةحيتف ةدّيسلل افلخ ،امئاد اوضع ،يلير ميكح دّيسلا–
دّيسلل افلخ ،افلختسم اوضع ،ديدج ةيدان ةدّيسلاو ،يقرش
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول نيلثمم ،يلير ميكح

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

ينطولانماضتلاةريزو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيلادلا ةينغ

 ةيلاملا ريزو

لاكول دمــحـم

 ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو
ماده ناسح يناجيت

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


