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ةـينازــيم ىـلإ داــمتعا لـيوـحت نـمضتي ،81٠2ةنستشغ٧2 قــفاوملا٩٣٤1ماعةّجحلايذ٦1 يف خّرؤم٤12-81 مقر يسائر موسرم
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ةّيميظنتميسارم
داـــــــــمـتعا81٠2 ةـــــــنـس ةــــــينازيمل صـصـــــــــخـي:٢ ةّداـملا

دـــّيــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٧2( راــنيد  نويلم نورشعو ةعبس هردـق
ّنيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست  ةـينازيم يـــف
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يـف

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذــه رشني :٣ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

قــــــفاوملا٩٣٤1ماـــــعةّجحــلايذ٦1 يف رـــــــئازجلاب رّرـــــــــح
.81٠2ةنستشغ٧2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعةّجحلايذ٦1 يفخّرؤم51٢-٨1 مقر يسائر موسرم
ثادـحإ نـمضتي ،٨10٢ةنستشغ٧٢ قــفاوملا٩٣٤1
ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحـــتو باــب
ةــــــــــــــيكلسالـلاو ةــــــــــــــيـكـلسلا تالـــــــــــــصاوملاو دـــــــــــــــيرـــبــــلا

.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤1و٦-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عــــيبر8 يف خرؤمــــلا11-٧1 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٧2 يف خرؤملا٣1-81 مقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا٩٣٤1 ماع
،81٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

ةـــّجحلايذ٦1 يفخّرؤـــــــم٤1٢-٨1 مــــــقر يـــــسائر موـــــسرم
نـــمضتي ،٨10٢ةــــــنستــــــشغ٧٢ قــــــفاوملا٩٣٤1ماـــــع
ةــــــــسائر رــــــيـيست ةــــــــينازــيم ىـلإ داـــــــمتعا لــــــيوـحـــــت
.ةـــــــــيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب  –

٣٤1و٦-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٧2 يف خرؤملا٣1-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا٩٣٤1 ماع
،81٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو  –
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٣1-81 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو  –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
ةساــــــئرــــــل ةصصخملا تاداـــــــمـــــــتـــــــعالا عـــــــيزوـــــــت نـــــــمضتملاو
ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــيروــهــمجلا
،81٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا81٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٧2( راـــــــنيد  نوــــــيلم نورــــــــشعو ةـــــــعبس هردــــــــق
مــقر باــبلا يفو ةــــكرتشملا فــــيلاكتلا ةـــينازيم يـــف دـــّـيـقم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“1٩-٧٣
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ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1

،مّمتملاو لّدعملا

عــيبر8 يف خرؤــملا11-٧1 مـقر نوــناقلا ىــضتقمبو–

نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٧2 يف خرؤملا٣1-81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–

نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا٩٣٤1 ماع

،81٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –

نـــمضتملاو81٠2 ةــــنس رــــياني22 قــــفاوملا٩٣٤1 ماــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٦٣-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –

81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤

ةحايسلا ريزول ةــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو

نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيديلقتلا ةعانصلاو

،81٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا81٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا

راــنيد فلأ نوـسـمخو ةـسمخو انويلم نوثالثو نانـثا هردــق

ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد2٣.٠٠٠.٥٥٠(

.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“1٩-٧٣ مقر بابلا يفو

هردـق داــمـتعا81٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:٢ ةّداـملا

راــــنــــيد فـلأ نوــسـمــــخو ةـــسمـــــخو اـــــنوـــــيـلـــــم نوـــــثالـثو ناـنــثا

ةـحايـسلا ةرازو رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي )جد2٣.٠٠٠.٥٥٠(

لودجلا يــف ةــنــــيــــبملا باوــبألا يــفو ةـيدــــيــــلــــقــــتـــــلا ةـعاـــــنصلاو

.موسرملا اذهب قحلملا

ةــــــــحايسلا رــــــــيزوو ةــــــــيلاملا رــــــــيزو فــــــــــلـكي:٣ ةّداـملا

موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا

.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

قـــــــفاوملا٩٣٤1ماـــــعةّجحلايذ٦1 يف رـــــئازجلاب رّرـــــــح

.81٠2ةنستشغ٧2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

يـف خرؤملا٦2-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج٤
دـيرـبــلا ةرــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 : يتأي ام  مسري

رــــــييست ةــــــينازيم لودـــــــــج يـــــف ثدـــــــحي : ىلوألا ةّداـملا
ةـــــــيـــــــكــــــــلسالــــــــلاو ةــــــــيــــــــكــــــــلسلا تالصاوملاو دــــــــيرــــــــبــــــــلا ةرازو
ةرادإلا“ هناونعو٦٠-٤٣ هـمقر باب ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.”ةيلودلا ةربخلا فيراصمو نيماحملا باعتأ - ةيزكرملا

هردـق داـمـتعا81٠2 ةنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:٢ ةّداـملا
راـنيد  فلأ نوثالثو ةعستو ةئامعبسو نييالم ةعبسو ةئام
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دـّيـقم )جد٠٠٠.٩٣٧.٧٠1(
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“1٩-٧٣ مقر بابلا يفو

داـــــــمـتعا81٠2 ةــــــنـس ةــــــــينازيمل صــصـــــــــــخـي:٣ ةّداـملا
فلأ نوثالثو ةعستو ةئامعبسو نييالم ةعبسو ةئام هردـق
ةرازو  رــييست  ةـينازيم يـــف دـــّيــقـي  )جد٠٠٠.٩٣٧.٧٠1( راـنيد
تايجولوـنـكـتـلاو ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلا

باعتأ - ةيزكرملا ةرادإلا “٦٠-٤٣ مقر بابلا يفو ةنمقرلاو
.”ةيلودلا ةربخلا فيراصمو نيماحملا

دـــــــــيربلا ةرـــــــــيزوو ةــــــيلاملا رـــــــــــيزو فـــــــــــلكي:٤ ةّداـملا
تاـــيـــجوـــلوــــنــــكــــتــــلاو ةــــيــــكــــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو
يذــلا موسرملا اذــه ذــيــفــنــتــب ،هصخــي اــمــيــف لــك ،ةــنــمـــقرـــلاو
ةــــّيرـــئازجلا ةــــّيروـــهـــمـــجـــلـــل ةـــــّيــــمسّرــــلا ةدــــيرجلا يـف رشنــــي
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

قـــــــفاوملا٩٣٤1ماـــــعةّجحلايذ٦1 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.81٠2ةنستشغ٧2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعةّجحلايذ٦1 يفخّرؤم٦1٢ -٨1 مقر يسائر موسرم
لـيوـحـــت نـمضتي،٨10٢ةنستشغ٧٢ قــفاوملا٩٣٤1
ةــــحاــــيسلا ةرازو رــــيــــيست ةــــيــــنازــــيــــم ىـلإ داـمــــتــــعا

.ةيديلقتلا ةعانصلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤1و٦-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
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قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألامقر

01 - 34

02 - 34

04 - 34

92 - 34

14 - 34

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

................................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

................................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

.............................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا  مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..............................ةقحلملا فيلاكتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

............................................................... ةصصخملا تادامتعالا عومجم

5.910.000

4.000.000

7.400.000

1.700.000

19.010.000

19.010.000

19.010.000

13.045.000

13.045.000

13.045.000

13.045.000

32.055.000

32.055.000
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بجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤1 ماع

عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو21٠2 ةـنس رــيارــبــف12 قـــفاوملا٣٣٤1 ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

لاّوش٩2 يف خّرؤملا٩٠-٦1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيقرتب قـلـعـتملاو٦1٠2 ةـــــــنس تشغ٣ قـــفاوملا٧٣٤1 ماـــع
،رامثتسالا

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٥1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةـــنس تـــشغ٧1 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ةدـــعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا18٣-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٩٩1 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٩1٤1 ماع نابعش21 يف

اــــهرــــيــــيستو ةــــيــــفــــقوــــلا كالــــمألا ةرادإ طورش ددـــــحـــــي يذـــــلا
،كلذ تايفيكو اهتيامحو

خّرؤملا٦٤1-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠٠٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا12٤1 ماع لوألا عيبر٥2 يف

نوؤشلا ةرازو يف ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــيـــــظـــــنـــــت نـــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،فاقوألاو ةينيدلا

خّرؤملا٠٠2-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠٠٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا12٤1 ماع يناثلا عيبر٤2 يف

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا حلاصم ميظنت دعاوق ددحي يذلا
،اهلمعو ةيالولا يف

يف خّرؤملا٠٧-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا٥٣٤1 ماع يناثلا عيبر٠1
ةصصخملا ةيفقولا يضارألا راجيإ تايفيكو طورش ددحي
،ةحالفلل

يف خّرؤملا٩1-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس رياني٥2 قفاوملا٦٣٤1 ماع يناثلا عيبر٤
،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك ددحي

 : يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

11 ررــــــكم٦2 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
21 يف خّرؤملا٠1-1٩ مقر نوناقلا نم٥٤ ةداملا ماكحأل اقبطو

قلعتملاو1٩٩1 ةــنس لـــيربأ٧2 قــــفاوملا11٤1 ماـــع لاّوـــش

ماع ةّجحلا يذ٩ يفخرؤم٣1٢-٨1 مــقر يذيفنت موسرم
طورش ددحي ،٨10٢ ةنس تشغ0٢ قـفاوملا٩٣٤1
ةـهـجوملا ةـيـفـقوـلا تاراـقـعـلا لالــغــتسا تاــيــفــيــكو
.ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤1و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ىدامج لّوأ يف خّرؤملا٥2 -٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩1 ةنس ربمفون81 قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

ىدامج٤1 يف خّرؤملا٩2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩1 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ىدامج٤1 يف خّرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩1 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

لاّوش21 يف خّرؤملا٠1-1٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،فاقوألاب قلعتملاو1٩٩1 ةنس ليربأ٧2 قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو8٩٩1 ةنس وينوي٥1 قفاوملا٩1٤1 ماع
،يفاقثلا ثارتلا

ىدامج٩1 يف خّرؤملا٠1-٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قـــــلعتملاو٣٠٠2 ةـــــنس وـــــيلوي٩1 قـــــفاوملا٤2٤1 ماــــــع ىلوألا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىدامج٧2 يف خّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

مّرحم12 يف خّرؤملا1٠-٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤1 ماع
،مّمتملا ،هتحفاكمو داسفلا نم

رفص81 يف خّرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا
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اذـــه فدــــهــــي ،هالــــعأ روــــكذملاو مــــّمــــتملاو لّدــــعملا ،فاــــقوألاــــب
تاراــقــعــلا لالــغــتسا تاــيــفــيـــكو طورش دـــيدحت ىلإ موسرملا
.ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا ةيفقولا

ةيفقولا  كالمألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ يرست:٢ ةّداملا
زاــجــنإل ةــهــجوملا ،ةــيــنــبملا رــيــغ وأ ةــيــنــبملا ةــماــعــلا ةــيراــقــعـــلا

ةـلــباــق وأ ةرــمــعــم تاــعاــطــق يف ةــعــقاوــلا ،ةــيراــمــثــتسا عــيراشم
صوصنملا ريمعتلاو ةئيهتلا تاودأ يف ددحم وه امك ريمعتلل
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

،موسرملا اذه قيبطت لاجم نم ىنثتست:٣ ةّداملا
ماكحأل ةعضاخلا يحالفلا عباطلا تاذ ةماعلا ةيفقولا كالمألا
يناثلا عيبر٠1 يف خّرؤملا٠٧-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو٤1٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا٥٣٤1 ماع

ةـــيفقولا تاراـــــقعلا لالـــــغتسا ةــــيلمع فدـــــهت:٤ ةّداملا
ىلإ ،موسرملا اذه موهفم يف ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل

فـقاوـلا ةدارإل اـقـفو اـهــتــيــمــنــتو كالــمألا هذــه نيمــثــت ناــمض
فاـــقوألا لاـــجـــم يف ةـــيــــمالسإلا ةــــعــــيرشلا دصاــــقمل اــــقــــبــــطو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتللو

يناثلا لصفلا

زاجنإل ةهجوملا ةيفقولا تاراقعلا لالغتسا طورش
ةيرامثتسا عيراشم

ةـــــــيفقولا تاراـــــقعلا لالـــــــغتسا ةــــــــيلمع مــــــتت:5 ةّداملا
ةطلسلا نيب يرادإ دقع بجومب ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل
.رمثتسملاو فاقوألاب ةفلكملا

وأ/و ةـــــــيعيبطلا صاـــــــــخشألا لــــــــــك نــــــكمي :٦ ةّداملا
حشرتلا ،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا ةيونعملا صاخشألا
دصق رامثتسالل ةهجوملا ةيفقولا تاراقعلا نم ةدافتسالل
.اهلالغتسا

،رامثتسالل ةهجوملا ةيفقولا تاراقعلا لثمتت:٧ ةّداملا
: يتأي اميف ،موسرملا اذه موهفم يف

عيراشملا لابقتسال ةهجوملا ،ةينبملا ريغ يضارألا–
،ةيرامثتسالا

عــيراشملا لاــبــقــتسال ةزــهاجلا ،ةــيــنــبملا تاراــقــعــلا –
،ةيرامثتسالا

وأ ةئيهت ةداعإ ىلإ جاتحت يتلا ةينبملا تاراقعلا –
ةداــعإ ضرــغــب مدــه وأ اــهــيــلــع تاــنـــيسحت لاـــخدإ وأ ةـــعسوـــت
عيراشملا لابقتسال يلوألا اهلامعتسا يف رييغت وأ ءانبلا
.ةيرامثتسالا

يرامثتسالا عورشملا قفارم جمدت ،تالاحلا عيمج يفو
.ةماعلا ةيفقولاتاراقعلا نمض

ةــــــــهجوــملا ةـــــــــيفقولا تاراــــــــــــقعلا لـــــــــــــغتست:٨ ةّداملا
اهاندأ ةدمل ،هالعأ٤ ةداملا يف ددحم وه امك رامثتسالل

ةلباق ،ةنس )٠٣( نوثالث اهاصقأو ةنس )٥1( ةرشع سمخ
عورشمـــلـــل ةـــيداصتـــقالا ةـــيدودرملا ساسأ ىلع ،دـــيدـــجــــتــــلــــل
.يرامثتسالا

.هقوقح يوذل وأ رمثتسملا ةدئافل ديدجتلا متي

ةـــــهجوملا ةـــــيفقولا تاراـــــقعلا لالـــــغتسا مــــتي:٩ ةّداملا
: يتأي ام ديدست لباقم رامثتسالل

راجيإ لدب رمثتسملا عفدي: زاجنإلا ةلحرم لالخ –
ةميق ددحتو ،دقعلا ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،يونس

،ةيراقعلا قوسلا تايضتقمل اقفو راجيإلا

نم ةيوئام ةبسن ديدست: لالغتسالا ةلحرم لالخ –
ساسأ ىلع %8 ىلإ %1 نيب ةبسنلا هذه حوارتت ،لامعألا مقر
بترتملا يباجيإلا رثألاو رامثتسالل ةيداصتقالا ةيدودرملا

.ةيلحملا ةيمنتلا ىلع

ةــــقلعتملا ةـــيلاملا تاـــقحتسملا رـــمثتسملا ددـــسي :01 ةّداملا
ةنيزخ باسح ىلإ لامعألا مقر نم ةـــيوئاملا ةـــبسنلابو راــــجيإلاب
.فاقوألا

ثلاثلا لصفلا

زاجنإل ةهجوملا ةيفقولا تاراقعلا لالغتسا تايفيك
ةيرامثتسا عيراشم

ةلثمم ،فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا صتـخت:11 ةّداملا
ةرشاــبـــم ةـــيـــلـــمـــعـــب ،فاـــقوألاو ةـــيـــنـــيدـــلا نوؤشلا رـــيزو يف

ةهجوملا ةيفقولا تاراقعلا لالغتساب ةلصلا تاذ تاءارجإلا
.ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل

ةهجوملا ةيفقولا تاراقعلا لالغتسا نوكي:٢1 ةّداملا
نع ،موسرملا اذه موهفم يف ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل
نسحأ رايتخال ةسفانملا باب حتفت ،ضورع ميدقت قيرط
.يضارتلا قيرط نع وأ ،ةماع ةدعاقك فقولا ةدئافل عورشم

حتف ةنجل ةيالو لك ىوتسم ىلع ثدحت:٣1 ةّداملا
ةــــيفقولاتاراـــــقعلا لالــــغتساب ةــــقلعتملا ضورـــــعلا مــــييقتو
صنلا بلص يف ىعدتو ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا
.”ةنجللا“

: يتأي ام ىلوتت ،ةفصلا هذهبو

نيــــــحشرتملا لــــــــبق نـــــم ةــــــــمّدقملا ضورـــــــــــعلا حــــــتف –
،رامثتسالل

:نيتلحرم ىلع ،اهمييقتو ةمدقملا ضورعلا ةسارد –
،يئاهنلا ءاقتنالاو يلوألا ءاقتنالا
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بناجلا يف ةيلاع ةفاضم ةميق ققحت يتلا كلت وأ ينطو
.يعامتجالا

بابشلا ةدئافل يضارتلاب لالغتسالا حنم نكمي امك
ةيفقو تاراقع ىلع ،ةينهم وأ ةيملع تالهؤم ىلع نيلصاحلا

.ةرغصم ةيرامثتسا عيراشم زاجنإ عم بسانتت

لالغتساب قلعتملا طورشلا رتفد ددحي:٢٢ ةّداملا
نع ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا ةيفقولا تاراقعلا

اذـــهـــب قـــفرملا يجذوـــمــــنــــلا لــــكشلا قــــفو ،يضارــــتــــلا قــــيرــــط
.)يناثلا قحلملا( موسرملا

ةيفقولا تاراقعلا لالغتساب صيخرتلا متي:٣٢ ةّداملا
،يضارتلا قيرط نع ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو نم رارق بجومب

ةــيفقولا تاراــــقعلا لالــــغتسا ةـــيلمع دـــّسجت:٤٢ ةّداملا
نيتغيصلا نم لك يف ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا
عضخــــــي يرادإ دــــــقــــــع دادــــــعإ ةــــــطساوــــــب ،هالـــــــعأ نيتروـــــــكذملا

.يراقعلا رهشلاو ليجستلا تاءارجإل

دقع دادعإ فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا لوخت :5٢ ةّداملا
 .لالغتسالا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٦٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠2 قفاوملا٩٣٤1 ماع ّةجحلا يذ٩ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس تشغ

ىيحيوأ دمحأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

طورشلاو دونبلا ددحي يذلا طورشلا رتفد جذومن
ةماعلا ةيفقولا تاراقعلا لالغتسا ىلع ةقبطملا

ميدقت قيرط نع ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا
.ضورعلا

مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل اـقيبطت
تشغ٠2 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةّجحلا يذ٩ يف خرؤملا٣12-81

تاراقعلا لالغتسا تايفيكو طورش ددحي يذلا81٠2 ةنس
رتفد ددحي ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا ةيفقولا
لالــــغــــتسا ىلع ةــــقــــبــــطملا طورشلاو دوــــنــــبـــــلا ،اذـــــه طورشلا
عـــيراشم زاـــجــــنإل ةــــهــــجوملا ةــــماــــعــــلا ةــــيــــفــــقوــــلا تاراــــقــــعــــلا
.ضورعلا ميدقت قيرط نع ةيرامثتسا

رــــــــــتفد عوــــــــــضوم ،يـــــــــــفقولا راـــــــــــقعلا هــــــــــــــجوي: ىلوألا ةّداملا
رمثتسم لبق نم لّومُي يرامثتسا عورشم زاجنإل ،اذه طورشلا

نوناقلل نيعضاخ صاوخ وأ نييمومع نيرمثتسم ةدع وأ /و

ىلع ،فاقوألا ةدئافل يلامو ينقت ضرع نسحأ ءاقتنا–
،رامثتسالا لاجم يف اهب لومعملا دعاوقلاو ريياعملا ساسأ

رامثتسالا ةطيرخ عم عورشملا ةعيبط ماجسنا ةاعارم عم
.ةيئالولا

: نم ،هلثمم وأ يلاولا اهسأري يتلا ةنجللا نوكتت:٤1 ةّداملا

،اوضع ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل يئالولا ريدملا–

،اوضع ،مجانملاو ةعانصلل يئالولا ريدملا –

،اوضع ،ةلودلا كالمأل يئالولا ريدملا –

ةــيراــمــعملا ةسدــنــهــلاو رــيــمــعـــتـــلـــل يئالوـــلا رـــيدملا –
،اوضع ،ءانبلاو

،اوضع ،ةفاقثلل يئالولا ريدملا –

،اوضع ،ةئيبلل يئالولا ريدملا –

لــحــم ةــيدــلــبـــلـــل يدـــلـــبـــلا يبـــعشلا سلـــجملا سيـــئر –
.اوضع ،عورشملا

نأ نـــكـــمـــي صخش يأب ةــــنــــجــــلــــلا نيعــــتست نأ نــــكــــمــــي
.هتاءافكل رظنلاب ،اهلاغشأ يف اهدعاسي

نوؤـــــشلا ةرادإل ةــــيئالولا حـــــــلاصملا ىلوــــتت:51 ةّداملا
.يلاولا ةطلس تحت ةنجللا ةنامأ فاقوألاو ةينيدلا

بجومب اهلمعو ةنجللا ريس تايفيك ددحت:٦1 ةّداملا
ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلــــخادــــلا رــــيزو نيب كرــــتشم رارــــق
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو

نــــــسحأ نــــــمضتملا حرـــتقملا يلاوـــلا عـــــفري:٧1 ةّداملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ىلإ ضرع

ةيفقولا كالمألا لالغتساب صيخرتلا متي:٨1 ةّداملا
ءانب ،ضورع ميدقت قيرط نع ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل
هردصي رارق بجومب ،ايميلقإ صتخملا يلاولا حارتقا ىلع
.فاقوألاو  ةينيدلا نوؤشلا ريزو

لالـغتساب قـــــلعتملا طورـــــشلا رـــــتفد ددـــــحي:٩1 ةّداملا
نع ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا ةيفقولا كالمألا

اذهب قفرملا يجذومنلا لكشلا قفو ،ضورع ميدقت قيرط
.)لوألا قحلملا( موسرملا

ةــــــــــــيفقولا كالـــــــــــــــمألا لالـــــــــــــــــغتسا حـــــــــــــنمي:0٢ ةّداملا
مــيــظــنـــت ءاـــفـــيـــتسا دـــعـــب ،راـــمـــثـــتسالا راـــطإ يف يضارـــتـــلاـــب
مدع اتتبثأ ،ضورعلا ميدقت قيرط نع نيتيلاتتم نيتيلمع
لاجم يف اهب لومعملا دعاوقلاو ريياعملل ةبسنلاب ىودجلا
.رامثتسالا

ةغيـص ىلإ ،ةيئانـثتسا ةفـصب ،ءوجـللا نكـمي:1٢ ةّداملا
ةيرامثتسا عيراشم عيجـشتب رـمألا قلعـتي امدـنع يضارـتلا
دــعــب تاذ وأ ةــيــفــقوــلا كالــمألل ىرــبــك ةــيدودرــمو ةــيــمـــهأ تاذ



ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٢5٨1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس تشغ٩٢ 10

لثمألا لالغتسالا هلالغتساو هتيمنت نامض لجأ نم ،يرئازجلا
.هيلع ةظفاحملاو

صــــــيصخت مارــــتحا رـــمثتسملا ىلع بـــــجي:٢ ةّداملا
رتفد يف ةددحملا ضارغألل طقف هلامعتساو يفقولا راقعلا
 .اذه طورشلا

يراــــــمثتسالا عورــــــشملا نوـــــكي نأ بــــــــــجي:٣ ةّداملا
نارمعلل ةماعلا دعاوقلاو ريمعتلاو ةئيهتلا تاودأل اقباطم
،ةـئـيـبـلا ةـياـمـحو ةـفاـظـنـلا دـعاوـقو يفاـقـثـلا ثارـتـلا ةـياـمــحو
ةــعــيرشلا ماــكــحأ يف ةددحملا ةـــيـــعرشلا طـــباوضلـــل اـــقـــفاوـــمو
.ةيمالسإلا

عورشملا ،لاوـــــــحألا نــــــــم لاــــــــح يأب ،ّلــــــــخــــــــي ّالأ بجــــــــي
ةحصلاو ةنيكسلاو ماعلا ماظنلاو نمألا دعاوقب يرامثتسالا
.نيتيمومعلا

)2( نيتفيحص يف رامثتسالا نع نالعإلا متي:٤ ةّداملا
نــكاــمألا يف تاــقصلملا قــيرــط نـــعو ،لـــقألا ىلع ،نيتـــيـــنـــطو
ةرادإ لبق نم ددحملا جذومنلا قفو ،ضرغلا اذهل ةصصخملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

 .ضرغلا ققحت ىرخأ ةليسو يأب نالعإلا نكمي امك

ةـــــيريدم ىدل طورـــــشلا رـــــتفد بـــــحس مـــــتي:5 ةّداملا
اـهرـقـم نـئاـكـلا ،..............ةــيالوــل فاــقوألاو ةــيــنــيدــلا نوؤشلا

..........................غلبم ديدست دعب كلذو .............................ـب
فاقوألا باسح ىدل ،عفدلاب رمأ ىلع ءانب ) جد ..................(
)...( ... كنب ىدل حوتفملا ...................مقر تحت ’‘ تاداريإ ’‘
........................................................................ناونعب نئاكلا

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

نع ضرع نسحأ ميدقت لجأ نم ةسفانملا باب حتفُي
صاخ ضرع“ ةرابع لمحت ةموتخم تادهعت ميدقت قيرط
زاجنإل هجوملا..........................يفقولا راقعلا لالغتساب
.“حتفي ال ..............يرامثتسا عورشم

لـــبـــق....................................موـــي ضورـــعـــلا عادـــيإ مــــتــــي
ةيريدم ىدل ،لجأ رخآك ،راهنلا فصتنم اس٠٠:21 ةعاسلا
،........................................ةيالول فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ةـــيصوصخ ضورـــعـــلا رـــيضحت لاــــجآ دــــيدحت دــــنــــع ىــــعارــــيو
.هتانّوكمو يرامثتسالا عورشملا

لك دهعتملا لوبق ،انوناق ضرعلا عاديإ ىلع بترتي
 .اذه طورشلا رتفد يف ةروكذملا طورشلاو ءابعألاو دونبلا

،يونعم وأ يعيبط صخش لك ىلع طرتشُي:٦ ةّداملا
اديكأ انطوم تبثُي نأ ،رامثتسالا يف بغري ،صاخ وأ ماع
.ةيندملا هقوقحب عتمتيو

 : ةيتآلا قئاثولا ىلع عدوملا فلملا يوتحي

 : رمثتسملاب صاخلا فلملا– الوأ

،قفرملا جذومنلا قفو ،دهعت -1

،طورشلا رتفد بحس لصو -2

،ةيوهلا ةقاطب نم ةخسن -٣

فرط نم هيلع رشؤمو عّقوم طورشلا رتفد -٤
،رمثتسملا

صخشلل ةبسنلاب يساسألا نوناقلا نم ةخسن -٥
،يونعملا

ةداهش وأ دامتعالا وأ يراجتلا لجسلا نم ةخسن -٦
.طاشنلا ةسراممل هلهؤت نيوكت وأ ميلعت

 : يرامثتسالا عورشملاب صاخلا فلملا– ايناث

عمزملا عورشملا فصو نمضتت ةينقت ةقاطب -1
،يلوألا هميمصتو هتايوتحمو هزاجنإ

ليومتلا ططخمو عورشملل ةيريدقتلا ةفلكتلا -2
،) عورشملل ةيلاملا ةسدنهلا(

ةــــيرشبلاو ةــــيداملا تاــــيناكمإلاب ةــــمئاق ميدقت -٣
،عورشملا زاجنإل ةدوصرملا

ينمز لودجو ةحرتقملا عورشملا زاجنإ ةدم -٤
.زاجنإلا لحارمو ةفلتخملا تاساردلا ةدم نّيبُي

ةصاخلا ماكحألل حضوملا ريرقتلا ،ةلاحلا بسح ،بلطُي
 .ةيمحملا ةيفقولا ةيفاقثلا ةيراقعلا تاكلتمملاب

مـــــــــــييقتو حــــــــتفل ةــــــــيئالولا ةــــــــنجللا ىلوــــــــتت:٧ ةّداملا
ةـهـجوملا ةـيـفـقوـلا تاراـقـعـلا لالـغــتساــب ةــقــلــعــتملا ضورــعــلا

يف صوصخلا ىلع ماـــيـــقـــلا ،ةـــيراـــمـــثـــتسا عــــيراشم زاــــجــــنإل
 : يتأي امب ،يلوألا مييقتلا ةلحرم

مّقرم صاخ لجس يف ضورعلا ليجست ةحص تابثإ–
،هيلع رشؤمو

بيترت بسح نيدهعتملا نيرمثتسملا ةمئاق دادعإ–
،ضورعلا لوصو خيرات

نيحشرــــتملا لــــبــــق نــــم ةــــمدــــقملا ضورــــعـــــلا حـــــتـــــف –
،رامثتسالل

لك اهنم نوكتي يتلا قئاثولل لصفم فصو دادعإ –
،ضرع

،ضورعلا حتف رضحم دادعإ –

.ايلامو اينقت ضورعلا ليلحتو مييقت –

رــــــيغو ةـــــقباطملا رـــــيغ ضورـــــعلاب ةـــــنجللا دـــــتعت ال
.ةبسانملا
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دـــعـــب ةرشاـــبـــم ،رـــمـــثـــتسملاو فاـــقوألاو ةـــيـــنـــيدــــلا نوؤشلــــل
مـلاــعملا دــيدحت رضحــم دادــعإب ماــيــقــلاو دــقــعــلا ىلع عــيــقوــتــلا
.)تدجو نإ حسملا عجارم بسح(

صصــــــخملا يـــــــفقولا راــــــقعلا ةـــــيكلم دوــــــــعت:٣1 ةّداملا
بجومب ماـــــعـــــلا فـــــقوـــــلا ىلإ يراـــــمـــــثـــــتسا عورشم زاــــــجــــــنإل
...............................................................................................

........... مقر ....................... مجح .................... خيراتب رهشم

يف ،راـــمـــثـــتسالا عوضوـــم ،يــفـــقوـــلا راـــقـــعــــلا لــــثــــمــــتــــي
..................................... ةيدلبـب عقي ......................................

........................................... )ناونعلا ( ..........................ةيالو

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

،..............................ـب ةــــــيــــــلاــــــمــــــجإلا هــــــتــــــحاسم ردــــــقــــــت
 : نم هدحي ........................ : مسق ............... : ةيكلم ةعومجم

 ،......................................... لامشلا

 ،....................................... : بونجلا

 ،......................................... : قرشلا

........................................... : برغلا

طورشلا رتفد راطإ يف يفقولا راقعلا صيصخت متي
يف لـــــثـــــمـــــتملا يراــــــمــــــثــــــتسالا عورشملا لاــــــبــــــقــــــتسال ،اذــــــه
...............................................................................................

نمضتملا ينقتلا فلملا ،اذه طورشلا رتفدب قفري(
لبق نم اهيلع عالطالا لجأ نم تاططخملا صوصخلا ىلع
.)ءاضتقالا دنع ،عقوملل ةرايزلا لاجم حتفُيو ،نيحشرتملا

سمخ اـــهاندأ ةدـــــمل راـــــمثتسالا دـــــقع مرــــبي:٤1 ةّداملا
،ديدجتلل ةلباق ،ةنس )٠٣( نوثالث اهاصقأو ةنس )٥1( ةرشع
ءادتبا يرست ،رامثتسالل ةيداصتقالا ةيدودرملا ساسأ ىلع
مجح بسح دقعلا ةدم ددحت( ،دقعلا ىلع عيقوتلا خيرات نم
.)هتيمهأو رامثتسالا

ديفتسملا رمثتسملا ةدئافل اينمض دقعلا ديدجت متيو
ديدجتلا مدع يف هتبغر نع رّبع اذإ ّالإ ،هقوقح يوذل وأ
.دقعلا ةدم ءاهتنا لبق ةنس ايباتك

اميس ال ،هدونب ةعجارم ،دقعلا ديدجت ةبسانمب ،نكمي
.فقولا ةحلصمل اقيقحت ،اهنم ةيلاملا ماكحألا

 : يتأي ام رمثتسملا عفدي:51 ةّداملا

نم ءادتبا ،يونس راجيإ لدب: زاجنإلا ةلحرم لالخ –
اــًقــفو راـــجـــيإلا ةـــمـــيـــق ددحتو ،دـــقـــعـــلا ىلع عـــيـــقوـــتـــلا خـــيراـــت

. ةيراقعلا قوسلا تايضتقمل

ةــــــلـــحرـــم يراــــــمـــثـــتسالا عورــــــشملا لوـــــخد دـــــعـــب –
هذه حوارتتو .لامعألا مقر نم ةيوئام ةبسن : لالـــــغتسالا

ةوعدب ةنجللا موقت ،يلوألا ءاقتنالا رثإ ىلع :٨ ةّداملا
،ايباتك ،مهؤاقتنا مت نيذلا لئاوألا )٣( ةثالثلا نيرمثتسملا

بلطت يتلاو ،هاندأ ةددحملا قئاثولاب مهتافلم لامكتسال
 : ةلاحلا بسح

جئاتنل تاباسحلا لوادجو لئاصح نم ةخسن -1
 ،ةريخألا )٣( ثالثلا تاونسلا

ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصو بئارضلا فشك -2
،لوعفملا ةيراس

،يئابجلا فيرعتلا مقر نم ةخسن -٣

 ،دوقع ماربإل ضيوفتلاب ةقلعتملا ةقيثولا -٤

لاــــجم يف رـــــمثتسملا تالــــــهؤم نّيبُي حــــــيرصت -٥
ةيتوبثلا قئاثولاب اقفرم ،ةيرامثتسالا عيراشملا زاجنإ
.) خلإ ... زاجنإلا نسح تاداهش(

رايتخا ىلع دعاست ىرخأ ةقيثو يأ بلط متي امك
.فاقوألا ةدئافل نسحألا

ةيداصتقالا ةينقتلا ىودجلا ةسارد ميدقت ةنجللا بلطت
نــم يراــمــثــتسالا عورشملا ةـــعـــيـــبـــط بسح طـــبضـــُي لـــجأ يف
 .اهفرط

مت يذـــلا رـــمثتسملل يـــئاهنلا ءاـــقتنالا مـــتي:٩ ةّداملا
ىودجلا ةسارد جئاتن ساسأ ىلع ، ةنجللا لبق نم هرايتخا

.ضرع لضفأل

ةــطــيرــخ عــم عورشملا ةــعــيــبــط ماــجسنا ةاــعارــم مــتــيو
.ةيالولا ىوتسم ىلع رامثتسالا

عيقوتلا دعب ضورعلا مييقت رضحم ررحي:01 ةّداملا
رــيزو ىلإ عــفرــيو ،ةــنــجــلــلا ءاضعأو سيــئر لــبــق نــم هـــيـــلـــع
.اهب لومعملا تاءارجإلا لامكتسال فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

يفقولا راقعلا لالغتساب صيخرتلا متي:11 ةّداملا
ريزو نم رارق بجومب ،يرامثتسا عورشم زاجنإل هجوملا
صتخملا يلاولا ىلإ غّلبي يذلا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
رارـــــــق نـــــم ةــــيلصأ ةــــخسن غـــــلبتو .نيـــــتخسن يف اــــــيميلقإ
.يلاولا قيرط نع رمثتسملل لالغتسالاب صيخرتلا

يفقولا راقعلا لالغتساب صيخرتلا دعب:٢1 ةّداملا
عضخي دقع دادعإ متي ،يرامثتسا عورشم زاجنإل هجوملا

نوؤشلا ةرادإ هّدعت ،يراقعلا رهشلاو ليجستلا تاءارجإل
 .فاقوألاو ةينيدلا

ةـيـنــيدــلا نوؤشلا رــيدــم نيب دــقــعــلا ىلع عــيــقوــتــلا مــتــي
.ديفتسملا رمثتسملاو ةيالولل فاقوألاو

هنم عافتنالا ةيادبو يفقولا راقعلا ةزايح دسجُتو
يئالوـــــلا رـــــيدملا نـــــم لـــــك ءاضمإ لــــــمــــــحــــــي رضحــــــم بجومب
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ةيداصتقالا ةيدودرملا ساسأ ىلع %8 ىلإ %1 نيب ةبسنلا
.ةيلحملا ةيمنتلا ىلع بترتملا يباجيإلا رثألاو عورشملل

باسح ىدـــل ةـــيـــلاملا تاـــقـــحـــتسملا رـــمــــثــــتسملا ددسي
حوتفملا ................................مقر تحت ’‘ تاداريإ ’‘ فاقوألا
............................................ ناونعب نئاكلا )...( ... كنبلا ىدل

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

عورشلاب ،ءانبلا ةلاح يف ،رمثتسملا مزتلي:٦1 ةّداملا
ىلع لوصحلا دعب ةرشابم يرامثتسالا عورشملا زاجنإ يف

يدقاعتلا ينمزلا لودجلا مارتحاب مزتلي امك .ءانبلا ةصخر
....................................................................ـب ددحملا زاجنإلل

ببس أرط اذإ يرامثتسالا عورشملا زاجنإ لاجآ دّدمت
اهيف رذعت يتلا ةدملا سفنب كلذو ،اهب دّيقتلا نود لاح رهاق
نوؤشلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةرادإلا مالـــعإ عـــم ،تاـــمازـــتـــلالاـــب ءاـــفوــــلا
لــجأ يف ،اــيــباــتــك ،ةــيالوــلا ىوــتسم ىلع فاــقوألاو ةــيــنـــيدـــلا
.مايأ )8( ةينامث هاصقأ

تاــبوــعص راــبــتـــعا ،لاوـــحألا نـــم لاـــح يأب ،نـــكـــمـــي الو
.ارهاق اببس ليومتلا

عورشملا مامتإ نــــــم رــــــمــــــثــــــتسملا نــــــكــــــمـــــــتـــــــي مـــــــل اذإو
ةسارد دـــــعـــــبو ،دـــــقـــــعـــــلا يف ددحملا لـــــجألا يف يراـــــمــــــثــــــتسالا
هحنم فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا نكمي ،ةمدقملا تارربملا
،تاونس )٣( ثالث ىلإ )1( ةنس نيب حوارتي ايفاضإ الجأ

.دقعلل قحلم بجومب ،هتيمهأو عورشملا ةعيبط بسح

متي ،عورشملا مامتإ نود يفاضإلا لجألا ءاضقنا دنعو
نود ،راــمــثــتسالا دــقــع خسف ةــلــئاــط تحت ،رــمــثـــتسملا راذـــعإ
.ضيوعتلاب ةبلاطملا ةيناكمإ

لالــــــغتسالا زــــيح يرامثتسالا عورــــــشملا لــــــخدي :٧1 ةّداملا
ةــسراممل ةمزاللا صيخارتلاو ةقباطملا ةداهش ىلع لوصحلا دــــــــعب
بجومب كلذ تبثُيو ،هتامازتلا لـــكب رــمثتسملا ءاــفوو طاــشنلا

ةينيدلا نوؤشلا ريدم هّدعي لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا رضحم
.فاقوألاو

يف عورشلاــب صيــخرــتــلا ،يئاــنــثــتسا لــكشب نـــكـــمـــيو
ةيقبتملا قفارملا ءانب ةيلمع رثؤت مل اذإ ،اًيئزج ،لالغتسالا

.يرامثتسالا عورشملا ىلع ةزجنملا ريغ

راطإ يف ،فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا نمضت :٨1 ةّداملا
 : يتأـي ام ،رمثتسملا ةقفارم

،دقعلا ءاضمإ دعب يفقولا راقعلل يروفلا ميلستلا–

حنمب ةلصلا تاذ ةيرادإلا تاءارجإلا يف نوعلا دي ميدقت–
ىدـــل لـــخدـــتـــلاـــب ،عورشملا زاـــجـــنإل ةـــبوـــلـــطملا صيــــخارــــتــــلا
 .ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا

 : رمثتسملل قحي:٩1 ةّداملا

 ،لالغتسالا تادئاعب عافتنالا–

نع وأ رشابم لــكشب زــجنملا راــمثتسالا لالــغتسا –
،نطابلا نم راجيإلا قيرط

.رامثتسالا دقع ديدجتنمةدافتسالا –

طورــشلاب مازتلالا رــمثتسملا ىلع بــجي:0٢ ةّداملا
 .ةيفقولا كالمألا لالغتساب ةقلعتملا ةيعرشلاو ةينوناقلا

 : يتأي امب ديقتي ،ةفصلا هذهبو

تاططخملاو ميماصتلا يف رييغت يأ ثادحإ مدع –
ةـــقـــبسملا ةـــقـــفاوملا ىلع لوصحلا دـــعـــب ّالإ ،اـــهـــيـــلــــع قــــفــــتملا
،فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلل

ددحملا قافتالا قفو ةيلاملا تاقحتسملا عيمج عفد –
،دقعلا يف

ةــقــحــلملا ءاــبــعألاو موسرــلاو فــيراصملا لـــك لـــمحت –
ضرألا ىلع تآشنملا اـــهـــل عضخــــت نأ نــــكــــمــــي يتــــلا ىرــــخألا
،رامثتسالا ةدم ةليط ةيفقولا

دق يتلا رارضألاو راطخألا ةفاك نم رامثتسالا نيمأت –
 ،هب قحلت

دقع ةدم ةياهن دنع ،يرامثتسالا عورشملا ميلست –
يف هتبغر دبي مل اذإ ،فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلل لالغتسالا
.ديدجتلا

،ةيدقاعتلا هتامازتلاب ّالخم رمثتسملا دعي:1٢ ةّداملا
 : يتأي ام ىلع مدقأ اذإ

رـــتفد يف ةددـــحملا طورـــشلابو دوـــنبلاب دـــيقتلا مدـــع –
عورشملا زاجنإ مدع اهنم اميسال ،لالغتسالا دقعو طورشلا

،اهيلع قفتملا ةدملا يف

زاــــجــــنإب ةــــلصلا تاذ لاــــغشألا قالــــطــــنا يف رــــخأتـــــلا –
،لوبقم رربم نود ،عورشملا

،دقعلا يف ةتباثلا ةيلاملا تاقحتسملا عفد نع رخأتلا –

،ايلك وأ ايئزج ،عورشملا لامهإ –

.رامثتسالا رييست ءوس –

ةــــطلسلا - دــــحاو بـــــناج نم دـــــقعلا خــــسفُي :٢٢ ةّداملا
مل اذإ ،رمثتسملا قتاعو ةيلوؤسم ىلعو - فاقوألاب ةفلكملا

ماكحأو هالعأ اهيلع صوصنملا تامازتلالا ريخألا اذه مرتحي
 .مربملا دقعلا

نيلاتتم نيراذعإ هيجوتب خسفلا تاءارجإ ةرشابم متت
.يئاضق رضحم ةطساوب امهغيلبت متي )1( دحاو رهش ةرتفب

راذعإلا نم ءادتبا يرسي ،)1( رهش لجأ ءاضقنا دعبو
.دقعلا خسف تاءارجإ فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا رشابت ،يناثلا

عازنلا لح يف ةيدولا قرطلا دافنتسا دعب :٣٢ ةّداملا
ىلإ أجـــلـــُي ،فاـــقوألاـــب ةــــفــــلــــكملا ةــــطــــلسلاو رــــمــــثــــتسملا نيب
 .ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحملا
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) ضورع ميدقت قيرط نع ( دـــهـعـت

.............................................................هــلـفـسأ يــضــمــملا اــنأ

........................................... : ـب ....................... يف دوـــــلوــملا
............................................................................... ـب نكاسلا

................................... : ةـــــيالو ................................. : ةـــيدــلب

............................................. : مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطب
،.................................... : يف ............................. : نع ةرداص

نع نالعإلاب صاخلا طورشلا رتفد ىلع تعلطا يننأب حرصأ
،يرامثتسالا عورشملا زاجنإ ضرغب يفقولا راقعلا حنم
.هيف ةدراولا ماكحألا لك لبقأو

ضرعتأ ملو ،ةيندملا يقوقح لماكب عتمتأ يننأب دهـعتأ
ةدراولا ماكحألاب مزتلأ امك ،سلفم ريغو ةيندملا يقوقح عنمل
 ،لضفألا وه يــضرع ناـــك اذإ اـــم ةـــلاح يف طورـــشلا رــتفد يف

راــقــعــلا لالــغــتسال يوــنسلا لــباــقملا اــقـــبسم عــــفدأ نأو
................................................................... : ـب نئاكلا يفقولا

................................. : ةــيالو ................................... : ةــيدلب
.2م ............................................... ةيلامجإلا هتحاسم ةغلابلا

رــتــفد يف ةدراوــلا ىرــخألا تاــقــحــتسملا لـــك عـــفدأ اـــمـــك
تاططخملل اقفو ءانبلاو ةساردلا فيلاكتو ،اذه طورشلا

ىلإ ،فاقوألاب ةفلكملا ةحلصملا ىدل ةدمتعملا ميماصتلاو
. لالغتسالا يف لوخدلاو ةقباطملا ةداهش ىلع لوصحلا ةـــياغ

................................... يف ................................. ـب ررح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا قحلملا

طورشلاو دونبلا ددحي يذلا طورشلا رتفد جذومن
ةهجوملا ةماعلا ةيفقولا تاراقعلا حنم ىلع ةقبطملا

.يضارتلا قيرط نع ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل

مقر يذيفنتلا موسرملا نم22 ةداملا ماكحأل اـقيبطت
تشغ٠2 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةّجحلا يذ٩ يف خرؤملا٣12-81

تاراقعلا لالغتسا تايفيكو طورش ددحي يذلا81٠2 ةنس
رتفد ددحي ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا ةيفقولا
لالــــغــــتسا ىلع ةــــقـــــبـــــطملا طورشلاو دوـــــنـــــبـــــلا اذـــــه طورشلا
عـــيراشم زاـــجــــنإل ةــــهــــجوملا ةــــماــــعــــلا ةــــيــــفــــقوــــلا تاراــــقــــعــــلا
.يضارتلا قيرط نع ةيرامثتسا

رتفد عوضوم ،يفقولا راقعلا هجوي: ىلوألا ةّداملا
لــبــق نــم لّوــمــُي يراــمــثــتسا عورشم زاـــجـــنإل ،اذـــه طورشلا

ةيباجيإلا تاقافـترالاب رمثتـسـملا عـفـتـنـي:٤٢ ةّداملا
،ةـيـفخلا وأ اـهـنـم ةرـهاـظـلا ،ةـيـبــلسلا تاــقاــفــترالا لــمــحــتــيو
يــفقولا راــــقعلا لـــقثت نأ نــــكمي يتلا ،ةــــعطقنملا وأ ةـــمئادلا

.فقولاب ةفلكملا ةطلسلا دض نعط يأ نودو

ةـــباقرلا عاوــــنأ فـــلتخم نــــع رــــظنلا ضـــــغب:5٢ ةّداملا
قحي ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف ةسرامملا
راـقـعـلا ىلع ةــباــقرــلا سرامت نأ فاــقوألاــب ةــفــلــكملا ةــطــلسلــل
ةــياــنــبــلاو ،راــمــثــتسالا راــطإ يف لالــغــتسالا لـــحـــم ،يفـــقوـــلا
مارـــتـــحا نـــم دـــكأتــــلــــل كلذو ،تقو لــــك يف ،اــــهــــيــــلــــع ةدــــيشملا

.مربملا دقعلاو اذه طورشلا رتفدل ةطشنألا ةقباطمو

رمثتسملا ىلوتي ،زاجنإلا ةيلمع مامتإ دعب:٦٢ ةّداملا
.هتنايصو عورشملا ةرادإو رييست نامض ،هقتاع ىلع

ةــفــلــكملا ةــطــلسلا مالــعإ دــعــب ،رــمــثـــتسملا نـــكـــمـــي اـــمـــك
لاـــجـــم يف ةرـــيـــبـــخ ةصاـــخ ةسسؤم ثادــــحــــتسا ،فاــــقوألاــــب
ةظفاحملاو لالغتسالا نسح نمضي امب ،ةرادإلاو رييستلا

فقولا ةعيبط ةاعارم عم ،زاجنإلا دعب يفقولا كلملا ىلع
اذــه يف اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا ماــكـــحألاو
 .مربملا دقعلا دونبو لاجملا

مزتلملا فرطلا وه رمثتسملا ىقبي ،ةلاحلا هذه يفو
.فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا مامأ

وأ زاجنإلا ءانثأ رمثتسملا ةافو ةلاح يف :٧٢ ةّداملا
ةفلكملا ةطلسلا موقت ،دقعلا ةدم ءاضقنا لبق لالغتسالا لالخ
رضحم قيرط نع ،قوقحلا يوذو ةثرولا غيلبتب فاقوألاب
اموي )٠٦( نيتسلا لالخ ،مهفقوم ديدحت لجأ نم ،يئاضق
 : يتأي اميف ،غيلبتلل ةيلاوملا

،يـــفقولا راـــقعلا لالـــغتسا وأ/و زاـــجنإلا ةـــلصاوم اــمإ –
دـقـع يف ةدراوــلا ماــكــحألا ذــيــفــنــت ناــمضب مــهــمازــتــلا ةــطــيرش

ساسأ ىلع مـــهـــماـــقـــم موـــقــــي لــــيــــكو بادــــتــــناــــبو لالــــغــــتسالا
 ،ةيبلغألا

.دقعلا خسف امإو –

ةدم يف ةثرولا لبق نم ةبغر يأ ءادبإ مدع ةلاح يفو
.ضيوعت نود دقعلا خسف متي ،اموي )٠٦( نيتس

،متي ،دقعلا خسفو لزانتلا يف ةبغرلا ءادبإ ةلاح يف امأ
لثمي يذلا ،ةثرولا ةدئافل ضيوعتلا ديدحت ،ةربخ ىلع ءانب
راقعلا ىلع ثروـــملا رـــمثتسملا اــــهداز يتلا ةـــفاضملا ةـــميقلا
اذه زواجتي نأ نود ،ةزجنملا لاغشألا لالخ نم يفقولا
عاطتقا دعب ةلمعتسملا ةلماعلا ديلا ةفلكو داوملا ةميق غلبملا

.%٠1 ةبسن

هيلع قدوصو ئرق

رمثتسملا ءاضمإ
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نيعضاخ صاوخ وأ نييمومع نيرمثتسم ةدع وأ/و رمثتسم
هــلالــغــتساو هــتــيــمــنــت ناــمض لــجأ نــم ،يرــئازجلا نوـــناـــقـــلـــل
.هيلع ةظفاحملاو لثمألا لالغتسالا

صـــــــيصخت مارــــــتحا رـــــــــمثتسملا ىلع بــــــجي:٢ ةّداملا
رتفد يف ةددحملا ضارغألل طقف هلامعتساو يفقولا راقعلا
 .اذه طورشلا

يراــــــمثتسالا عورـــــــشملا نوــــــــــكي نأ بـــــــــجي :٣ ةّداملا
نارمعلل ةماعلا دعاوقلاو ريمعتلاو ةئيهتلا تاودأل اقباطم
،ةـئـيـبـلا ةـياـمـحو ةـفاـظـنـلا دـعاوـقو يفاـقـثـلا ثارـتـلا ةـياـمــحو
ةــعــيرشلا ماــكــحأ يف ةددحملا ةـــيـــعرشلا طـــباوضلـــل اـــقـــفاوـــمو
.ةيمالسإلا

عورشملا ،لاوــــــحألا نــــــم لاــــــح يأب ،ّلـــــــخـــــــُي ّالأ بجـــــــيو
ةحصلاو ةنيكسلاو ماعلا ماظنلاو نمألا دعاوقب يرامثتسالا
.نيتيمومعلا

يونعم وأ يعيبط صخش لك ىلع طرتشُي:٤ ةّداملا
تبثي نأ ،يضارتلا قيرط نع حنملا نم ةدافتسالل حشرم
هـقوـقـحـب عــتــمــتــيو اــيــلاــم ءاــفوــلا ىلع ارسيو ادــيــكأ اــنــطوــم
.ةيندملا

نــم نوــكــتــي فــلــم ميدـــقـــت رـــمـــثـــتسملا ىلع نيعـــتـــي •
: ةيتآلا قئاثولا

،قفرملا جذومنلا قفو ،دهعت -1

،طورشلا رتفد بحس لصو -2

،ةيوهلا ةقاطب نم ةخسن -٣

فرط نم هيلع رشؤمو عّقوم طورشلا رتفد -٤
،رمثتسملا

صخشلل ةبسنلاب يساسألا نوناقلا نم ةخسن -٥
،يونعملا

وأ داـــــمتعالا وأ يراــــجتلا لـــــجسلا نــــم ةـــــخسن -٦
،طاشنلا ةسراممل هلهؤت نيوكت وأ ميلعت ةداهش

جئاتنل تاباسحلا لوادجو لئاصح نم ةخسن -٧
،ةلاحلا بسح ،ةريخألا )٣( ثالثلا تاونسلا

ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصو بئارضلا فشك -8
،ةلاحلا بسح ،لوعفملا ةيراس

بـــــسح ،يــــئابجلا فيرعتلا مـــــقر نــــم ةــــــخسن -٩
،ةـــــلاحلا

،دوـقـع مارـبإل ضيوـفـتـلاـب ةـقــلــعــتملا ةــقــيــثوــلا -٠1
،ةلاحلا بسح

يف رــــــمـــــــــثــــــــــتسملا تالــــــهؤم نيبــــــــــي حــــيرصت -11
قئاثولاب اـــــقفرم ،ةــــيرامثتسالا عــــيراشملا زاـــــجنإ لاـــــجم
.ةلاحلا بسح ،)خلإ... زاجنإلا نسح تاداهش( ةيتوبثلا

.فلملا يف عدوت ىرخأ ةقيثو يأ بلط نكمي

ةيملع تالهؤم ىلع نيلصاحلا بابشلا ةئف ىنثتست
،يضارــتــلاــب حــنملا نـــم ةداـــفـــتسالـــل نيحشرملا ،ةـــيـــنـــهـــم وأ

ىلع رسيلا طرش نم ،ةرغصم ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل
.نامضك ةيلاملا ةمهاسملا ميدقت ةطيرش نكل ،ءافولا

ةـــينقت ىودــــج ةــــسارد ميدقت حـــشرتملا ىلع نّيــــعتي •
هـــتـــيـــمـــهأو عورشملا ةــــيدودرــــم اــــهــــيــــف تبــــثــــي ،ةــــيداصتــــقا
.فاقوألل

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ةساردلا هذه نمضتت

عمزملا عورشملا فصو نمضتت ةينقت ةقاطب -1
،يلوألا هميمصتو هتايوتحمو هزاجنإ

ليومتلا ططخمو عورشملل ةيريدقتلا ةفلكتلا -2
،) عورشملل ةيلاملا ةسدنهلا(

ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلاب ةمئاق ميدقت -٣
،عورشملا زاجنإل ةدوصرملا

نّيبي ينمز لودجو عورشملا زاجنإ ةدم ديدحت -٤
.زاجنإلا لحارمو ةفلتخملا تاساردلا ةدم

ةصاخلا ماكحألل حضوملا ريرقتلا ،ةلاحلا بسح ،بلطي
 .ةيمحملا ةيفقولا ةيفاقثلا ةيراقعلا تاكلتمملاب

ضورعلا مييقتو حتفل ةيئالولا ةنجللا موقت:5 ةّداملا
زاــجــنإل ةــهــجوملا ةــيــفــقوــلا تاراــقــعــلا لالــغــتساــب ةــقــلــعــتملا

رـمـثـتسملاـب صاخلا فــلملا ةساردــب ،ةــيراــمــثــتسا عــيراشم
 .اهب لومعملا رامثتسالا ريياعم ساسأ ىلع

فلملا عفر متي ،ةـــــنجللا رــــضحم دادــــعإ دعـــب :٦ ةّداملا
لامكتسا لجأ نم فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ىلإ الماك
.اهب لومعملا تاءارجإلا

يفقولا راقعلا لالغتساب صيخرتلا حنمي:٧ ةّداملا
،يضارــتــلا قــيرــط نــع يراــمــثــتسا عورشم زاــجـــنإل هـــجوملا

غلبي يذلا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو نم رارق بجومب
.نيتخسن يف ايميلقإ صتخملا يلاولا ىلإ

لالغتسالاب صيخرتلا رارق نم ةيلصأ ةخسن غلبت
.يلاولا قيرط نع رمثتسملل

يـــفقولا راــــقعلا لالــــغتساب صـــيخرتلا دــــعب:٨ ةّداملا
عضخي دقع دادعإ متي ،يرامثتسا عورشم زاجنإل هجوملا

نوؤشلا ةرادإ هّدعت ،يراقعلا رهشلاو ليجستلا تاءارجإل
 .ةيالولا ىوتسم ىع فاقوألاو ةينيدلا

ةـــينيدلا نوؤــــشلا رــــيدم نيب دــــقـعلا ىلع عــيقوتلا مــتيو
.ديفتسملا رمثتسملاو ةيالولل فاقوألاو

هـنـم عاـفـتـنالا ةــيادــبو يفــقوــلا راــقــعــلا ةزاــيــح دسجتو
يئالوـــــلا رـــــيدملا نـــــم لـــــك ءاضمإ لــــــمــــــحــــــي رضحــــــم بجومب
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........................................ ناونعب نئاكلا ).....( ..... كنبلا ىدل

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

عورشلاب ،ءانبلا ةلاح يف ،رمثتسملا مزتلي:٢1 ةّداملا
ىلع لوصحلا دعب ةرشابم يرامثتسالا عورشملا زاجنإ يف

يدقاعتلا ينمزلا لودجلا مارتحاب مزتلي امك .ءانبلا ةصخر
...................................................................ـب ددحملا زاجنإلل

ببس أرط اذإ يرامثتسالا عورشملا زاجنإ لاجآ ددمت
اهيف رذعت يتلا ةدملا سفنب كلذو ،اهب دّيقتلا نود لاح رهاق
 .تاـمازـتلالاب ءافولا

نوؤـشلاب ةفلـكـملا ةرادإلا مالـعإ عـم ،ذئنيح ،نيعتيو
لــجأ يف ،اــيــباــتــك ،ةــيالوـــلا ىوـتسم ىلـع فاـقوألاو ةـــيـــنـيدـــلا
.مايأ )8( ةينامث هاصقأ

تاــبوــعص راــبــتـــعا ،لاوـــحألا نـــم لاـــح يأب ،نـــكـــمـــي الو
.ارهاق اببس ليومتلا

عورشملا مامتإ نــــــم رــــــمــــــثــــــتسملا نــــــكــــــمـــــــتـــــــي مـــــــل اذإو
ةسارد دـــــعـــــبو ،دـــــقـــــعـــــلا يف ددحملا لـــــجألا يف يراـــــمــــــثــــــتسالا
هحنم فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا نكمي ،ةمدقملا تارربملا
،تاونس )٣( ثالث ىلإ )1( ةنس نيب حوارتي ايفاضإ الجأ

.دقعلل قحلم بجومب ،هتيمهأو عورشملا ةعيبط بسح

عورشملا مامتإ نود يفاضإلا لـــــــــجألا ءاضقــــــــــنا دــــــــــنــــــــــعو
دقع خسف ةلئاط تحت ،رمثتسملا راذعإ متي ،يرامثتسالا
.ضيوعتلاب ةبلاطملا ةيناكمإ نود ،رامثتسالا

زـــّيـــــــح يراـــمـــثـــتسالا عورـــــشملا لــــــخدـــي:٣1 ةّداملا
صيخارتلاو ةقباطملا ةداهش ىلع لوصحلا دــــــــعب لالــــــــغتسالا
،هتامازتلا لكب رمثتسملا ءافوو طاشنلا ةسراممل ةمزاللا

رامثتسالا ةلحرم يف لوخدلا رضحم بجومب كلذ تبثيو
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم هّدعي

يف عورشلاـب صيــخرــتــلا ،يئاــنــثــتسا لــكشب ،نــكــمــيو
ةيقبتملا قفارملا ءانب ةيلمع رثؤت مل اذإ ايئزج لالغتسالا

.يرامثتسالا عورشملا ىلع ةزجنملا ريغ

راطإ يف ،فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا نمضت :٤1 ةّداملا
 : يتأـي ام ،رمثتسملا ةقفارم

،دقعلا ءاضمإ دعب يفقولا راقعلل يروفلا ميلستلا–

حنمب ةلصلا تاذ ةيرادإلا تاءارجإلا يف نوعلا دي ميدقت–
ىدـــل لـــخدـــتـــلاـــب ،عورشملا زاـــجـــنإل ةـــبوـــلـــطملا صيــــخارــــتــــلا
 .ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا

 : رمثتسملل قحي:51 ةّداملا

 ،لالغتسالا تادئاعب عافتنالا–

نـــع وأ رــــشابم لــــكشب زــــجنملا راــــمثتسالا لالــــغتسا–
،نطابلا نم راجيإلا قيرط

.لالغتسالا دقع ديدجت نم ةدافتسالا–

دـــعـــب ةرشاـــبـــم ،رـــمـــثـــتسملاو فاـــقوألاو ةـــيـــنـــيدــــلا نوؤشلــــل
مـلاـعملا دـيدحت رضحـم دادـعإب ماــيــقــلاو ،دــقــعــلا ىلع عــيــقوــتــلا
.)تدجو نإ حسملا عجارم بسح(

صصـــــخملا يــــــفقولا راـــــقعلا ةــــيكلم دوــــــعت:٩ ةّداملا
بجومب ماـــــعـــــلا فـــــقوـــــلا ىلإ يراـــــمـــــثـــــتسا عورشم زاــــــجــــــنإل
....................................... خيراتب رهشم ................................

............................... مقر................................................ مجح

يف راـــــــمثتسالا عوـــــــــضوم يــــــفقولا راــــــــــــقعلا لـــــــــثمتي
..................................... ةـــيدـــلــــبـب عــــقــــي .................................

،....................................... )ناونعلا ( ............................ ةيالو

ةــعوــمــجــم ،....................ـب ةــيــلاـــمـــجإلا هـــتـــحاسم ردـــقـــت
 : نم هدحي ........................ : مسق .............................. : ةيكلم

،.......................................... : لامشلا–

 ،.......................................... : بونجلا –

 ،............................................ : قرشلا –

.............................................. : برغلا –

رـــــــتفد راــــــطإ يــــــف يـــــفـقولا راـــــــقـعلا صيــــــصخت مـــــتي
يف لثمتملا يراـمـثـتـسالا عورـشـملا لاـبـقتـسال ،اذـه طورـشلا
..............................................................................................

ســمخ اـــهاندأ ةدــــمل راـــــمثتسالا دــــقع مرــــبي :01 ةّداملا
ديدجتلل ةلباق ،ةنس )٠٣( نوثالث  اهاصقأو ةنس )٥1( ةرشع
ءادتبا يرست ،رامثتسالل ةيداصتقالا ةيدودرملا ساسأ ىلع
مجح بسح دقعلا ةدم ددحت ( دقعلا ىلع عيقوتلا خيرات نم
.)هتيمهأو رامثتسالا

ديفتسملا رمثتسملا ةدئافل اينمض دقعلا ديدجت متيو
دـــيدجتلا مدــــــع يف هـــــتبغر نــــــع رـــبع اذإ ّالإ ،هــــقوقح يوذـــــل وأ
.دقعلا ةدم ءاهتنا لبق ةنس ايباتك

اميس ال ،هدونب ةعجارم ،دقعلا ديدجت ةبسانمب ،نكمي
.فقولا ةحلصمل اقيقحت اهنم ةيلاملا ماكحألا

 : يتأي ام رمثتسملا عفدي:11 ةّداملا

نم ءادتبا ،يونس راجيإ لدب : زاجنإلا ةلحرم لالخ–
اــًقــفو راـــجـــيإلا ةـــمـــيـــق ددحتو ،دـــقـــعـــلا ىلع عـــيـــقوـــتـــلا خـــيراـــت

. ةيراقعلا قوسلا تايضتقمل

ةــــــلحرـم يراــــــمـثتسالا عورــــــــشملا لوــــــــخد دـــــــــعب–
هذه حوارتتو .لامعألا مقر نم ةيوئام ةبسن : لالغتسالا
ةيداصتقالا ةيدودرملا ساسأ ىلع %8 ىلإ %1 نيب ةبسنلا
.ةيلحملا ةيمنتلا ىلع بترتملا يباجيإلا رثألاو عورشملل

باسح ىدـــل ةـــيــــلاملا تاــــقــــحــــتسـملا رــــمـثـتسملا ددسي
حوتفملا ................................مقر تحت ’‘ تادارـيإ ’‘ فاقوألا
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طورــــشلاب مازتلالا رــــمثتسملا ىلع بــــجي:٦1 ةّداملا
 .ةيفقولا كالمألا لالغتساب ةقلعتملا ةيعرشلاو ةينوناقلا

 : يتأي امب ديقتي ،ةفصلا هذهبو

تاططــــخملاو مـــــيماصتلا يف رييغت يأ ثادـــــحإ مدـــــع –
ةـــقـــبسملا ةـــقـــفاوملا ىلع لوصحلا دـــعـــب ّالإ ،اـــهـــيـــلــــع قــــفــــتملا
،فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلل

ددحملا قافتالا قفو ةيلاملا تاقحتسملا عيمج عفد –
،دقعلا يف

ةــقــحــلملا ءاــبــعألاو موسرــلاو فــيراصملا لـــك لـــمحت –
ضرألا ىلع تآشنملا اـــهـــل عضخــــت نأ نــــكــــمــــي يتــــلا ىرــــخألا
،رامثتسالا ةدم ةليط ةيفقولا

دق يتلا رارضألاو راطخألا ةفاك نم رامثتسالا نيمأت–
 ،هب قحلت

لالـغـتسالا دـقـع ةدـم ةـياـهــن دــنــع راــمــثــتسالا مــيــلست –
.ديدجتلا يف هتبغر دبي مل اذإ ،فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلل

،ةيدقاعتلا هتامازتلاب الخم رمثتسملا ّدعي:٧1 ةّداملا
 : يتأي ام ىلع مدقأ اذإ

رـــتفد يف ةددــــحملا طورــــشلابو دونبلاب دــــيقتلا مدـــــع –
عورشملا زاجنإ مدع اهنم اميس ال ،لالغتسالا دقعو طورشلا

،اهيلع قفتملا ةدملا يف

زاــــجــــنإب ةــــلصلا تاذ لاــــغشألا قالــــطــــنا يف رــــخأتـــــلا –
،لوبقم رربم نود ،عورشملا

،دقعلا يف ةتباثلا ةيلاملا تاقحتسملا عفد نع رخأتلا –

،ايلك وأ ايئزج ،عورشملا لامهإ –

.رامثتسالا رييست ءوس –

ةــــطلسلا - دــــحاو بــــناج نـــم دــــقعلا خـــــسفي:٨1 ةّداملا
مل اذإ ،رمثتسملا قتاعو ةيلوؤسم ىلعو - فاقوألاب ةفلكملا

ماكحأو هالعأ اهيلع صوصنملا تامازتلالا ريخألا اذه مرتحي
.مربملا دقعلا

نيلاتتم نيراذعإ هيجوتب خسفلا تاءارجإ ةرشابم متت
رضحـم ةـطساوــب اــمــهــغــيــلــبــت مــتــي ،)1( دـــحاو رـــهش ةرـــتـــفــــب
.يئاضق

راذعإلا نم ءادـــتبا يرــــسي )1( رـــــهش لــــــجأ ءاــــضقنا دـــــــعب
خسف تاءارــجإ فاــقوألاــب ةــفــلــكملا ةــطــلسلا رشاــبــت ،يناــثـــلا
.دقعلا

عازنلا لح يف ةيدولا قرطلا دافنتسا دعب :٩1 ةّداملا
ىلإ أجـــلـــي ،فاـــقوألاـــب ةــــفــــلــــكملا ةــــطــــلسلاو رــــمــــثــــتسملا نيب
 . ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحملا

ةـيباجيإلا تاـــقافترالاب رــــمثتسملا عـــــفتني :0٢ ةّداملا
،ةـيـفخلا وأ اـهـنـم ةرـهاـظـلا ،ةـيـبــلسلا تاــقاــفــترالا لــمــحــتــيو
،يفقولا راقعلا لقثت نأ نكمي يتلا ،ةعطقنملا وأ ةمئادلا

.فقولاب ةفلكملا ةطلسلا دض نعط يأ نودو

ةـباقرلا عاوــــنأ فـــلتخم نــع رـــظنلا ضـــغب:1٢ ةّداملا
قحي ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف ةسرامملا
راـقـعـلا ىلع ةــباــقرــلا سرامت نأ فاــقوألاــب ةــفــلــكملا ةــطــلسلــل
ةــياــنــبــلاو راــمــثـــتسالا راـــطإ يف ،لالـــغـــتسالا لـــحـــم يفـــقوـــلا
مارـــتـــحا نـــم دـــكأتــــلــــل كلذو ،تقو لــــك يف ،اــــهــــيــــلــــع ةدــــيشملا

.مربملا دقعلاو اذه طورشلا رتفدل ةطشنألا ةقباطمو

رمثتسملا ىلوتي ،زاجنإلا ةيلمع مامتإ دعب:٢٢ ةّداملا
.هتنايصو عورشملا ةرادإو رييست نامض ،هقتاع ىلع

ةــفــلــكملا ةــطــلسلا مالــعإ دــعــب ،رــمــثـــتسملا نـــكـــمـــي اـــمـــك
لاـــجـــم يف ةرـــيـــبـــخ ةصاـــخ ةسسؤم ثادــــحــــتسا ،فاــــقوألاــــب
ةظفاحملاو لالغتسالا نسح نمضي امب ،ةرادإلاو رييستلا

فقولا ةعيبط ةاعارم عم ،زاجنإلا دعب يفقولا كلملا ىلع
اذــه يف اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا ماــكـــحألاو
 .مربملا دقعلا دونبو لاجملا

مزتلملا فرطلا وه رمثتسملا ىقبي ،ةلاحلا هذه يفو
.فاقوألاب ةفلكملا ةطلسلا مامأ

وأ زاجنإلا ءانثأ رمثتسملا ةافو ةلاح يف :٣٢ ةّداملا
ةفلكملا ةطلسلا موقت ،دقعلا ةدم ءاضقنا لبق لالغتسالا لالخ
رضحم قيرط نع ،قوقحلا يوذو ةثرولا غيلبتب فاقوألاب
اموي )٠٦( نيتسلا لالخ ،مهفقوم ديدحت لجأ نم ،يئاضق
 : يف ،غيلبتلل ةيلاوملا

،يـــفقولا راـــقعلا لالــــغتسا وأ /و زاـــجنإلا ةــــلصاوم اـــمإ –
دـقـع يف ةدراوــلا ماــكــحألا ذــيــفــنــت ناــمضب مــهــمازــتــلا ةــطــيرش

ساسأ ىلع مـــهـــماـــقـــم موـــقــــي لــــيــــكو بادــــتــــناــــبو لالــــغــــتسالا
،ةيبلغألا

.دقعلا خسف امإو –

ةدم يف ةثرولا لبق نم ةبغر يأ ءادبإ مدع ةلاح يفو
.ضيوعت نود دقعلا خسف متي ،اموي )٠٦( نيتس

،متي ،دقعلا خسفو لزانتلا يف ةبغرلا ءادبإ ةلاح يف امأ
لثمي يذلا ،ةثرولا ةدئافل ضيوعتلا ديدحت ،ةربخ ىلع ءانب
راقعلا ىلع ثروملا رمثتسملا اهداز يتلا ةفاضملا ةميقلا
اذه زواجتي نأ نود ،ةزجنملا لاغشألا لالخ نم يفقولا
دـعـب ،ةـلـمـعــتسملا ةــلــماــعــلا دــيــلا ةــفــلــكو داوملا ةــمــيــق غــلــبملا
.%٠1 ةبسن عاطتقا

هيلع قدوصو ئرق

رمثتسملا ءاضمإ
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ضرعتأ ملو ،ةيندملا يقوقح لماكب عتمتأ يننأب دهـعتأ
زاــجــنإب مزــتــلأ اــمــك ،سلــفــم رـــيـــغو ةـــيـــندملا يقوـــقـــح عـــنمل
يونسلا لباقملا اقبسم عــــفدأ نأو يفقو يرامثتسا عورشم
....................................... : ـب نئاكلا يفقولا راقعلا لالغتسال
...............................................................................................

...................................................................................: ةــيدلب

هتحاسم ةغلابلا ......................................................... : ةــيالو
.2م ......................................................................... ةيلامجإلا

رــتــفد يف ةدراوــلا ىرــخألا تاــقــحــتسملا لـــك عـــفدأ اـــمـــك
تاططخملل اقفو ءانبلاو ةساردلا فيلاكتو ،اذه طورشلا

ىلإ فاقوألاب ةفلكملا ةحلصملا ىدل ةدمتعملا ميماصتلاو
. لالغتسالا يف لوخدلاو ةقباطملا ةداهش ىلع لوصحلا ةـــياغ

................................ يف ................................. ـب ررح

) يضارتلا قيرط نع حنملا ( دـــهـعـت

.....................................................هــلـفـسأ يــضــمــملا اــنأ

.................................... : ـب ................................. يف دوـــــلوــملا
............................................................................. : ـب نكاسلا

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

................................ : ةـــــيالو .................................... : ةـــيدــلب

............................................. : مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطب
.......................................................................... : نع ةرداص
حرصأ ............................................................................. : يف

يفقولا راقعلا حنمب صاخلا طورشلا رتفد ىلع تعلطا يننأب
،يضارتلا قيرط نع يرامثتسالا عورشملا زاجنإ ضرغب
.هيف ةدراولا ماكحألا لك لبقأو

ةــــــــيحانلل ادــــــــــئاق هــــــــتفصب ،باوــــــــــص حاــــــــتفم ءاوــــــــــــــلـلا ماـــــــهـم
ةــــــــنس تـــــــــــــــشغ٤1 نــــــم ءادـــــــــــتبا ،ةــــــــــــسداسلا ةــــــــــــيركسعلا

81٠2.

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماــــــــع ةـــــــــجحلا يذ5 يفخرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٥ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةعوبرق رمع ءاوـلـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنــس تــشــغ٦1 قـفاوــملا

٤1 نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل ابئان هتفصب
.81٠2 ةنس تشغ

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماــــــــع ةــــــجحلا يذ5 يفخرؤــــــم يــــــسائر موــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا

ةــيــحاــنــلا / لاشرشل ةــيرــكسعــلا ةــيــمــيداــكألا دــئاــق
.ىلوألا ةيركسعلا

––––––––––––

ةـــــــــجحلا يذ٥ يف خرؤــــــــم يـــــسائر موــــــسرم بـــــــجومب
ماـــــــــــهــم ىـــــــهـنـت ،81٠2 ةــــــنــس تـــــــشــغ٦1 قـــــــفاوــملا٩٣٤1 ماـــــــع
ةـــــــــيركسعلا ةـــــيميداكألل ادئاق هــــــتفصب ،نادـــــــيس يلع ءاوـــــــلــلا
تشغ٤1 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / لاشرشل

.81٠2 ةنس

٩٣٤1 ماــــــع ةـــــجحلا يذ5 يف خرؤــــــم يـــــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا

.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق
––––––––––––

٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٥ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
بيـــبح ءاوـــــلـلا ماـــــهـم ىـــــهـنـت ،81٠2 ةــــنـس تــــــشـغ٦1 قـــــفاوـملا

نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق هتفصب ،فوتنش
.81٠2 ةنس تشغ٤1

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماــــــع ةـــــجحلا يذ5 يفخرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق

––––––––––––
٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٥ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،ياب ديعس ءاوـلـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـــــنـس تــــــشـغ٦1 قـــــفاوـملا
تشغ٤1 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق هتفصب

.81٠2 ةنس

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماــــــع ةـــــجحلا يذ5 يفخرؤـــــم يــــــسائر موـــــــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق

––––––––––––

ةـــــــــــــجحلا يذ٥ يف خرؤــــــم يــــــسائر موـــسرم بـــــــــــــجومب
ىــــــــــــــــهـنـت ،81٠2 ةـــــــــــنـس تـــــــــــــشـغ٦1 قـــــــــــــفاوــــــملا٩٣٤1 ماــــــــــــــع

ةّيدرفميسارم
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٩٣٤1 ماـــــــع ةــــــجحلا يذ٩ يفخرؤــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ0٢ قفاوملا
.شيجلل ماعلا بقارملا

––––––––––––
ماع ةجحلا يذ٩ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ءاوـــــلـلا ماـــــهـم ىــــهـنـت ،81٠2 ةــــنـس تــــــشـغ٠2 قــــــفاوـملا٩٣٤1
٤2 نم ءادتبا ،شيجلل اماع ابقارم هتفصب ،وتع نب نيدموب
.81٠2 ةنس تشغ

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماــــــع ةـــــجحلا يذ٤1 يفخرؤــــــم يـــــسائر موــــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ5٢ قفاوملا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق

––––––––––––
ماع ةجحلا يذ٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ءاوــلـلا ماـهـم ىــهـنــت ،81٠2 ةـنــس تــشــغ٥2 قــــــفاوــملا٩٣٤1
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق هتفصب ،فيرش قازرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماــــــع ةـــــجحلا يذ٤1 يفخرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ5٢ قفاوملا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان

––––––––––––
ماع ةجحلا يذ٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ءاوـــــــلـلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةــــــنـس تــــــــشـغ٥2 قــــــــفاوـملا٩٣٤1
ةيركسعلا ةــــــــــيحانلا دــــــــئاقل اـــــــبئان هـــــــتفصب ،ةـــــــيميالع ناــــــــسح
.ةعبارلا

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ٦1 يفخرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٧٢ قفاوملا
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان

––––––––––––
٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٦1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،يروبج ناسح ءاوـلـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٧2 قـفاوـملا
تشغ1٣ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل ابئان هتفصب

.81٠2 ةنس

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماـــــــع ةــــــــجحلا يذ٦1 يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٧٢ قفاوملا
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر

––––––––––––
٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٦1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،دادح نيدلا رون ءاوــلــلا ماــهـم ىــهـنـت ،81٠2 ةـنـس تــشــغ٧2 قـفاوـملا
1٣ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل اسيئر هتفصب
.81٠2 ةنس تشغ

٩٣٤1 ماـــــــع ةــــــجحلا يذ5 يفخرؤـــــــم يـــــــسائر موـــــــسرم
دئاق نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––
ماع ةجحلا يذ٥ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،ناديس يلع ءاوـلـلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٦1 قـفاوـملا٩٣٤1
ةنس تشغ٥1 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق
81٠2.

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماــــــــع ةــــــجحلا يذ5 يفخرؤـــــم يــــــسائر موــــــسرم

دئاق نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––
ماع ةــــجحلا يذ٥ يف خرؤــــم يــسائر موـــسرم بــــجومب

،باوص حاتفم ءاوـلـلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٦1 قـفاوـملا٩٣٤1
ةنس تشغ٥1 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق
81٠2.

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماــــــع ةـــــجحلا يذ5 يفخرؤــــــم يــــسائر موـــــــسرم

دئاق نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––
٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٥ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ادئاق ،دورجع دـمحم ءاوـلـلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٦1 قـفاوـملا
.81٠2 ةنس تشغ٥1 نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلل

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماــــــــع ةــــجحلا يذ5 يفخرؤــــــم يـــــسائر موـــــــسرم

بئان نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٦1 قفاوملا
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق

––––––––––––
ماـــع ةــــجحلا يذ٥ يف خرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب

،ةعوبرق رمع ءاوـلـلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٦1 قـفاوـملا٩٣٤1
تشغ٥1 نم ءادتبا ،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل ابئان

.81٠2 ةنس

–––––––––––H–––––––––––
٩٣٤1 ماـــــــــع ةــــــجحلا يذ٩ يفخرؤـــــــم يـــــــسائر موـــــــــسرم

نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــــــــــــنس تشغ0٢ قــــــفاوملا
.شيجلل ماعلا بقارملا

––––––––––––
ماع ةجحلا يذ٩ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ءاوـلـلا نـــّيـــعـــي ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٠2 قـفاوـملا٩٣٤1
٥2 نم ءادتبا ،شيجلل اماع ابقارم ،ينوهرز يجاح
.81٠2 ةنس تشغ
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تاـيدـلـبـلاو تاـيالوـلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــعأو نيفــظوــمــلــل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

خرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٩٠٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٩2٤1 ماع ةجحلا يذ٦2 يف

تانامأ يمدختسمب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا

خرؤملا٠٤2-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
11٠2 ةــــــــــنس وــــــيلوي٠1 قــــــفاوملا2٣٤1 ماـــــع ناــــبعش8 يف

طبضلا ةباتكل ةينطولا ةسردملا ميظنت ةداعإ نمضتملاو
،اهرييستو

يف خرؤملا٤٩1-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

٩٣٤1 ماع لوألا عيبر٩2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
تاقباسملا ميظنت راطإ ددحي يذلا٧1٠2 ربمسيد81 قفاوملا

لدعلا ةرازو

ويلوي٩٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٦1 يفخرؤم رارق
ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا ةسسؤملا ددحي ،٨10٢ ةنس

تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا
كالسألل ةــيــمــتــنملا بترــلاــب قاـــحـــتـــلالـــل ةـــيـــنـــهملا
تاـــهـــجـــلـــل طــــبضلا تاــــناــــمأ يمدــــخــــتسمب ةصاخلا
.ةيئاضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

رفص21 يف خرؤملا٥٤1-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –
ريرحتب قلعتملاو٦٦٩1 ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣1 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٩-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠٩٩1 ةــــــنس سراــــــم٧2 قــــــفاوملا٠1٤1 ماــــــع ناـــــضمر لوأ

ةــــبسنلاب يرادإلا رييـــــستلاو نييـــــعتلا ةـــــطلسب قـــــلعتملاو

ءارآ ،تاررقم ،تارارق

٩٣٤1 ماــــــع ةـــــجحلا يذ٦1 يفخرؤــــــم يــــسائر موــــــسرم
بئان نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ٧٢ قفاوملا

.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق

––––––––––––

ماــــع ةــــجحلا يذ٦1 يف خرؤـــــم يسائر موـــسرم بـــجومب
،دادح نيدلا رون ءاوـلـلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٧2 قـفاوـملا٩٣٤1
ربمتبس لّوأ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل ابئان

.81٠2 ةنس

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماــــــع ةــــــجحلا يذ٦1 يفخرؤــــــم يــــسائر موــــــسرم
نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــــــــــــنس تشغ٧٢ قــــــفاوملا

.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٦1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،فايضب نيدلا دعس ديقعلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٧2 قـفاوـملا

ربمتبس لّوأ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل اسيئر
.81٠2 ةنس

٩٣٤1 ماــــــع ةـــــــجحلا يذ٩ يفخرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
دئاق نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ0٢ قفاوملا
ةــــــــــــيــحاــنــلا / لاــــــــشرشل ةـــــــــيرــكسعــلا ةـــــــــــيــمـــيداـــكألا
.ىلوألا ةيركسعلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٩ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةيفاعوب مساقلب ءاوـلـلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس تـشـغ٠2 قـفاوـملا

ةـيرـكسعـلا ةـيــحاــنــلا / لاشرشل ةــيرــكسعــلا ةــيــمــيداــكألل ادــئاــق
.81٠2 ةنس تشغ٥2 نم ءادتبا ،ىلوألا

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماـــــع ةــــجحلا يذ٤1 يفخرؤــــم يـــسائر موـــــسرم
دئاق نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس تشغ5٢ قفاوملا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةيميالع ناسح ءاوـلـلا نــّيعي ،81٠2 ةـــــنـس تـــــــشـغ٥2 قــــــفاوـملا

.81٠2 ةنس تشغ٦2 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق
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ةـــــــــيــمــتــنملا بـــــــــترــلاــب قاــــــحــتــلالــل ةـــــــيـــنـــهملا تاـــــناـــحـــتـــمالاو
تاــــــــهجلل طــــــبضلا تاــــــنامأ يـــــــمدختسمب ةـــــــصاخلا كالــــــسألل
،ةــــــــــيئاضقلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خرؤملا٤٩1-21 مقر يذيفنتلا
اذه فدـــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو21٠2 ةــــنس لـــــيربأ٥2 قـــــفاوملا
ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا ةيمومعلا ةسسؤملا ديدحت ىلإ رارقلا
ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا
يمدختسمب ةـــصاخلا كالــــسألل ةــــيمتنملا بترلاب قاـــحتلالل
.ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا تانامأ

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي:٢ ةداملا
ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
تاــــهــــجــــلـــــل طـــــبضلا تاـــــناـــــمأ يمدـــــخـــــتسمب ةصاخلا كالسألل
.طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا ىلإ ،ةيئاضقلا

2 ةداملا يف ةروكذملا ةسردملا ريدم نكمي :٣ ةداملا
ناحتما زكارم ،ةجاحلا دنع ررقم بجومب ،ئشني نأ ،هالعأ

.ةقحلم

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا ىلإ رّرقملا نم ةخسن غّلبت
.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف ةيمومعلا

ةّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذـــــه رشـــــني :٤ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٩2 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٦1 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ويلوي

حول بيطلا

ةيلاملا ةرازو

ويام٧1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر لوأ يفخرؤم رارق
تاـــــــــقباسملا مــــــــيظنت راــــــــــطإ دّدـــــــــــحي ،٨10٢ ةـــــــــــنس
ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو
.ةينازيملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

رفص21 يف خرؤملا٥٤1-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –
ريرحتب قلعتملاو٦٦٩1 ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣1 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــنس تــــــشغ٧1 قــــــفاوملا8٣٤1 ماـــــــــع ةدــــــــــعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٩-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠٩٩1 ةــــــنس سراــــــم٧2 قــــــفاوملا٠1٤1 ماـــــــع ناـــــضمر لوأ

ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستــلاو ،نييــعــتــلا ةـــطـــلسب قـــلـــعـــتملاو
تاـيدـلـبـلاو تاـيالوـلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــعأو نيفــظوــمــلــل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا٥٩٩1 ةــــنس رـــــياربف٥1 قـــــفاوملا٥1٤1 ماـــــع ناــــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٧٩2-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠1٠2 ةنس ربمفون٩2 قفاوملا1٣٤1 ماع ةجحلا يذ٣2 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةينازيملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

خرؤملا٤٩1-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف

تاــــــناحتمالاو تاــــــقباسملا مـــــيظنت تاـــــيفيك ددـــــحي يذــــــــلا
ةــيــموــمــعـــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــيـــنـــهملا صوـــحـــفـــلاو
،اهئارجإو

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأرلا ىلع ءانبو –
،ةيمومعلا

: يتأــي ام ررقـــي

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خرؤملا٤٩1-21 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا
تاــناــحــتــمالاو تاــقــباسملا مــيــظــنــت راــطإ دــيدحت ىلإ رارــقـــلا
ةصاخلا كالسألل ةــيـــمـــتـــنملا بترـــلاـــب قاـــحـــتـــلالـــل ةـــيـــنـــهملا

 .ةينازيملاب ةفلكملا ةرادإلاب

تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا نمضتت :٢ ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

ىلع ةقباسم(ةينازيملل للحم -شتفم ةبتر *
: )تارابتخالا ساسأ

،)2( ناتعاس ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –1
 ،2 لماعملا

 : ةيتآلا عيضاوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،يرادإلا نوناقلا –

،ةبساحملاو ةيلاملاو داصتقالا –

،ةراجتلا –

،رييستلا –

.ءاصحإلاو طيطختلا –

.٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا
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: )ينهم ناحتما( ةينازيملل يسيئر للحم - شتفم ةبتر *

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ينهم عباط وذ رابتخا–2
،٣ لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،يرادإلا نوناقلا يف رابتخا –٣
.2 لماعملا

ةقباسم( ةينازيملل يزكرم للحم - شتفم ةبتر *
: )تارابتخالا ساسأ ىلع

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

 : ةيتآلا عيضاوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،يرادإلا نوناقلا –

،ةبساحملاو ةيلاملاو داصتقالا –

،ةراجتلا –

،رييستلا –

.ءاصحإلاو طيطختلا –

.٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

وأ ةـــيسنرف( ةــــيبنجألا ةــــغللا يف يراـــيتخا راــــبتخا –٣
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

ناحتما(ةينازيملل يزكرم للحم - شتفم ةبتر *
: )ينهم

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

،ةلاح ةسارد يف لثمتي ،ينهم عباط وذ رابتخا –2
،٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،يرادإلا نوناقلا يف رابتخا –٣
.2 لماعملا

ناحتما(ةينازيملل سيئر للحم - شتفم ةبتر *
: )ينهم

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

،ةلاح ةسارد يف لثمتي ،ينهم عباط وذ رابتخا –2
،٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،يرادإلا نوناقلا يف رابتخا–٣
.2 لماعملا

ساسأ ىلع ةـــــقـــــباسم(ةـيـنازـيـمـلـل بقارـم ةـبــتر *
: )تارابتخالا

 ،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –1

 : ةيتآلا عيضاوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،يرادإلا نوناقلا –

،ةبساحملاو ةيلاملاو داصتقالا –

وأ ةيسنرف( ةــــيبنجألا ةــــغللا يف يراــــيتخا راــــبتخا–٣
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

: )ينهم ناحتما(ةينازيملل للحم -شتفم ةبتر *

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ينهم عباط وذ رابتخا –2
،٣ لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،يرادإلا نوناقلا يف رابتخا –٣
.2 لماعملا

ةقباسم(ةينازيملل يسيئر للحم -شتفم ةبتر *
 : )صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل تارابتخالا ساسأ ىلع

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

 : ةيتآلا عيضاوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،يرادإلا نوناقلا –

،ةبساحملاو ةيلاملاو داصتقالا –

،ةراجتلا –

،رييستلا –

.ءاصحإلاو طيطختلا –

.٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

وأ ةيسنرف( ةــــيبنجألا ةـــــغللا يف يراــــيتخا راـــبتخا –٣
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

ةقباسم(ةينازيملل يسيئر للحم - شتفم ةبتر *
: )تارابتخالا ساسأ ىلع

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

 : ةيتآلا عيضاوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا  –2

،يرادإلا نوناقلا –

،ةبساحملاو ةيلاملاو داصتقالا –

،ةراجتلا –

،رييستلا –

.ءاصحإلاو طيطختلا –

.٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

وأ ةـــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةــــغللا يف يراـــيتخا راــــبتخا –٣
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ
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،ةراجتلا –

،رييستلا –

.ءاصحإلاو طيطختلا –

.٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

وأ ةـــيسنرف( ةــــيبنجألا ةــــغللا يف يراــــيتخا راــــبتخا–٣
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

: )ينهم ناحتما(ةينازيملل بقارم ةبتر *

،)2( ناـــــــتعاس ةدـــــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــــفاقثلا يف راــــــبتخا –1
 ،2 لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ينهم عباط وذ رابتخا –2
،٣ لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،يرادإلا نوناقلا يف راــبتخا –٣
.2 لماعملا

ىلع ةقباسم(ةينازيملل يسيئر بقارم ةبتر *
: )تارابتخالا ساسأ

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

 : ةيتآلا عيضاوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،يرادإلا نوناقلا –

،ةبساحملاو ةيلاملاو داصتقالا –

،ةراجتلا –

،رييستلا –

.ءاصحإلاو طيطختلا –

.٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا –٣
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

: )ينهم ناحتما(ةينازيملل يسيئر بقارم ةبتر *

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ينهم عباط وذ رابتخا –2
،٣ لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،يرادإلا نوناقلا يف رابتخا –٣
.2 لماعملا

ىلع ةــقـــباسم(ةـيـنازـيـمـلـل ةـنـياـعملا نوــع ةــبــتر *
: )تارابتخالا ساسأ

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـــتـــخا –1
 ،2 لماعملا

 : ةيتآلا داوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا–2

  ،تايضايرلا –

 .رئازجلا ةيفارغجو خيرات –

.٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

وأ ةـــيسنرف( ةـــيبنجألا ةــــغللا يف يراـــيتخا راــــبتخا –٣
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

دـــــحأ يف٥/٠2 نـــــع لـــــــقـــت ةــــمالع لــــــك دـــــــــــعت:٣ ةداملا
.ةيئاصقإ ،هالعأ ةروكذملا ةيباتكلا تارابتخالا

تاقباسملا جمارب رارقلا اذه لصأب قحلت :٤ ةداملا
 .ةبتر لكل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع

تاداـــــهشلا ساـــــسأ ىلـــــع ةــــــقباسملا لــــــمشت:5 ةداملا
ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل
صصخملا طيقنتلا اذكو ،ءاقتنالا ريياعم ،ةينازيملاب ةفلكملا
 : ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل

عــــــم حـــشرــــــتملا نــــــيوـــكـــــــت تالـــــــهؤـــم ةـــمءالـــــــم –1
يف ةــكراشملل نـــيبولطملا ةـــبترلا وأ كلـــسلا تاـــبلطتم
: )ةطقن٣1 ىلإ٠ نم( ةـقباسملا

عم لهؤملا وأ ةداهشلا صصخت قباطت1.1
: )طاقن٦ ىلإ٠ نم( ةبترلا تابلطتم

ةــــــــيوــــــــلوألا بسح نيحشرـــــــــتملا تاصصخـــــــــت بترـــــــــت
نييـــعـــتـــلا ةـــيـــحالص اــــهــــل يتــــلا ةــــطــــلسلا فرــــط نــــم ةددحملا

ىلع ةقباسم حتف نمضتملا ررقملا وأ رارقلا يف ةروكذملاو
: يتآلاك اهطيقنت متيو ،تاداهشلا ساسأ

،طاقن٦ :1 )تا( صصختلا –

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا –

 ،طاقن٣ :٣ )تا( صصختلا –

،)2( ناتطقن  :٤ )تا( صصختلا –

.ةدحاو  ةطقن  :٥ )تا( صصختلا –

٧ ىلإ٠ نم( نــــــــيوكتلا وأ ةـــــــــساردلا راـــــــــسم٢.1
: )طاـــــقن

ساسأ ىلع نــيوــكــتــلا وأ ةساردــلا راسم طــيـــقـــنـــت مـــتـــي
ةداهشلاب جوتملا نيوكتلا وأ ،يساردلا راسملل ماعلا لدعملا
: يتأي امك ،لهؤملا وأ

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،ةدحاو )1( ةطقن –
،٩٩,٠1/٠2و٠٥,٠1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن –
،٩٩,11/٠2و11/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٣( ثالث –
،٩٩,21/٠2و21/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم
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،تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا دوقع –

،ينهملا جامدإلا دوقع –

.دقاعتم ةفص –

)٦( تس دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةدحاو )1( ةطقن –
وأ ةسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
                                                 .ةقباسملل ةمظنملا ةيمومعلا ةرادإلا

)٤( عبرأ دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةدحاو )1( ةطقن –
وأ ةسسؤم يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
.ىرخأ ةيمومع ةرادإ

ثالث دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةطقن )٥,٠( فصن –
يف ةــــبستــــكملا ةــــيــــنــــهملا ةرــــبــــخــــلــــل ةــــبسنـــــلاـــــب ،طاـــــقـــــن )٣(
نع ىندأ لغش بصنم يف ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا
.هلغش دارملا بصنملا

دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةطقن )٥,٠( فصن –
جراـخ ةـبستـكملا ةــيــنــهملا ةرــبــخــلــل ةــبسنــلاــب ،)2( نيتـطـقــن
ةـقـفرـم ،لـمـع ةداـهشب ةــتــبــثــم ،ةــيــموــمــعــلا ةــفــيــظوــلا عاــطــق
.يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط نم ةمّلسم باستنا ةداهشب

: )طاقن٥ ىلإ٠ نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات –5

حـتـف خـيراــت ىلإ رــظــنــلاــب ةداــهشلا ةــيــمدــقأ دــيدحت مــتــي
نع ةطقن )٥,٠( فصن ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا

.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك

: )طاقن٣ ىلإ٠ نم( ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا  –٦

،ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا –

،ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا –

.ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ /و تاردقلا –

تاداــــــهشلا ساـــسأ ىلع ةـــــــقباسملا لـــــمشت:٦ ةداملا
اذـكو ءاـقــتــنالا رــيــياــعــم ،صصخــتملا نــيوــكــتــلاــب قاــحــتــلالــل
: ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل صصخملا طيقنتلا

تابلطتم عم حشرتملا نيوكت تالهؤم ةمءالم –1
: )ةطقن٣1 ىلإ٠ نم( هب قاحتلالا دارملا نيوكتلا

عـــــم لـــــهؤملا وأ ةداــــــهشلا صصخــــــت قــــــباــــــطــــــت -1.1
هـــــب قاـــــحتلالا دارـــــملا نــــــيوكتلل ةــــــبولطملا تالــــــهؤملا
: )طاقن٦ ىلإ٠ نم(

ةــــــــيوــــــــلوألا بسح نيحشرـــــــــتملا تاصصخـــــــــت بترـــــــــت
،نييـــعـــتـــلا ةـــيـــحالص اـــهـــل يتـــلا ةـــطــــلسلا فرــــط نــــم ةددحملا

ساـــسأ ىلع ةـــــقباسم حـــــتف نمــــضتملا رارـــــقلا يف ةروـــــكذملاو
 : يتآلاك اهطيقنت متيو ،تاداهشلا

،طاقن٦ :1 )تا( صصختلا –

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا –

 ،طاقن٣ :٣ )تا( صصختلا –

لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٤( عبرأ –
،٩٩,٣1/٠2و٣1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم ىلع

لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٥( سمخ –
،٩٩,٤1/٠2و٤1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم ىلع

لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٦( تس –
،٩٩,٥1/٠2و٥1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم ىلع

لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٧( عبس –
.٦1/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لدعم ىلع

ةينطولا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي *
.نيتيفاضإ نيتطقن نم )يلاعلا نيوكتلل

ةيمومعلا تاسسؤملاب مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي *
.ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم  يلاعلا نيوكتلل

ةداــــــهش ىلع نيلصاحلا نيحشرـــــــتملا صخـــــــي اـــــــمـــــــيـــــــف
: يتأي امك متت طيقنتلا ةيلمع ّنإف ،ريتسجاملا

فّرشم“ وأ ”ادج نسح“ ريدقتل ةبسنلاب طاقن٣ –
،”ادج

،”فّرشم“ وأ ”نسح“ ريدقتل ةبسنلاب ةطقن2,٥ –

،”نسحلا نم بيرق“ ريدقتل ةبسنلاب )2( ناتطقن –

.”لوبقم ”ريدقتل ةبسنلاب )٥,1( فصنو ةطقن –

نابولطملا لهؤملا وأ ةداهشلل لمكملا نيوكتلا –٢
دــــنـــــع ،صصخـــــتـــــلا سفـــــن يف ةـــــقـــــباسملا يف ةـــــكراشمـــــلـــــل
: ))2( نيتطقن ىلإ٠ نم( ءاضتقالا

وأ ةداــهشلا نــم ىلعأ لــمــكــم نــيوــكــت لــك طــيــقــنــت مـــتـــي
ماهملاب ةلص هل يذلا صصختلا سفن يف ،بولطملا لهؤملا
)٥2,٠( ساسأ ىلع ،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا

دودح يف ،لمكم نيوكت وأ يسارد يسادس لك نع ةطقن
.)2( نيتطقن

فرــــط نـــــم ةزـــــجـــــنملا تاساردـــــلا وأ لاـــــغشألا –٣
ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف حشرتملا
11 فنصلا يف ةفنصملا بترلاب قاحتلالل تاقباسملل
: )ةدحاو ةطقن ىلإ٠ نم( ،قوف امف

ةلجم يف ةروشنملا تاساردلا وأ ثوحبلا طيقنت متي
لك نع ةطقن )٥,٠( ساسأ ىلع ،ةيبنجأ وأ ةينطو ةصصختم
.ةدحاو ةطقن دودح يف ،رادصإ

حشرتملا فرط نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا –٤
: )طاقن٦ ىلإ٠ نم(

لـــبـــق نـــم ةـــبستـــكملا ةـــيـــنـــهملا ةرـــبخلا طـــيـــقـــنـــت مـــتــــي
: راطإ يف اميس ال ،حشرتملا

،ليغشتلا لبق ام دوقع –
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،)2( ناتطقن  :٤ )تا( صصختلا –

.ةدحاو  ةطقن :٥ )تا( صصختلا –

: )طاقن٧ ىلإ٠ نم( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم –٢.1

ساسأ ىلع ،نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
ةداهشلاب جوتملا نيوكتلا وأ يساردلا راسملل ماعلا لدعملا
: يتأي امك ،لهؤملا وأ

لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،ةدحاو )1(  ةطقن –
،٩٩,٠1/٠2 و٠٥,٠1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم ىلع

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن –
،٩٩,11/٠2 و11/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٣( ثالث –
،٩٩,21/٠2 و21/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٤( عبرأ –
،٩٩,٣1/٠2 و٣1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٥( سمخ –
،٩٩,٤1/٠2 و٤1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٦( تس –
،٩٩,٥1/٠2 و٥1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٧( عبس –
.٦1/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لدعم

ةينطولا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي *
.نيتيفاضإ )2( نيتطقن نم )يلاعلا نيوكتلل

ةيمومعلا تاسسؤملاب مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي *
.ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم يلاعلا نيوكتلل

: )طاقن٥ ىلإ٠ نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات –٢

حـتـف خـيراــت ىلإ رــظــنــلاــب ةداــهشلا ةــيــمدــقأ دــيدحت مــتــي
نع ةطقن )٥,٠( فصن ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا

.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك

: )طاقن٣ ىلإ٠ نم( ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا –٣

 ،ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا –

 ،ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا –

.ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ/و تاردقلا –

ةنجل عم ةلباقملا نع حشرتملا بايغ يدؤي:٧ ةداملا
نم هئاصقإ ىلإ ،ةيباتكلا تارابتخالا دحأ نع وأ ءاقتنالا
.ينهملا ناحتمالا وأ ةقباسملا

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي :٨ ةداملا
اقفو ،تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،)ديهشلا ةنبا وأ نبا( ديهشلا قوقح ووذ –

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

،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم –

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا ةمالع –

نيحشرــــــتملا نيب لصفــــــلا مــــــتــــــي مــــــل اذإ اــــــم ةـــــــلاـــــــح يف
متي هنإف ،هالعأ ةروكذملا سيياقملا قيبطت مغر ،نيواستملا

: ةيتآلا ةيوناثلا سيياقملا ةيولوألا بسح قيبطت

 ،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا –

،لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ –

 .)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:٩ ةداملا
اقفو ،ةلاحلا بسح ،صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل ةبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا –

.لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ –

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:01 ةداملا
اقفو ،ةداهشلا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا يف

: ةيتآلا سيياقملل

،)ديهشلا ةنبا وأ نبا( ديهشلا قوقح ووذ –

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

،)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

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

نـيواستملا نيــــــحشرتملا نيب لــــــصفلا مــــتي:11 ةداملا
سايقملل اقفو ،ةينهملا تاناحتمالل ةبسنلاب ةبترملا يف

: يتآلا

ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحتملا ةمالعلا –
.لماعم

نيحشرــــــتملا نيب لصفــــــلا مــــــتــــــي مــــــل اذإ اــــــم ةـــــــلاـــــــح يف
،متي هّنإف ،هالعأ روكذملا سايقملا قيبطت مغر ،نيواستملا

: ةيتآلا ةيوناثلا سيياقملا قيبطت ،ةيولوألا بسح

،ةبترلا يف ةيمدقألا –

،ةماعلا ةيمدقألا –

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

تاقباسمل حشرتلا تافلم يوتحت نأ بجي :٢1 ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع فيظوتلا

،يطخ بلط –

فرـــط نــــم اــــهؤلــــم مــــتــــي تاــــموــــلــــعــــم ةراــــمــــتسا –
،حشرتملا

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

اقفرم ،بولطملا لهؤملا وأ ةداهشلا نم ةخسن –
.ينيوكتلا وأ يساردلا راسملاب قلعتملا طاقنلا فشكب
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شـــيج ءاــــضعأ نيــــحشرتملل تاداـــــيز حــــنمت:51 ةداملا
ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملاو ينطولا ريرحتلا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،ءادهشلا لمارأو ءانبأو
.امهب

يف نيــــــكراشملا نيـــــــــحشرتملا ىلع بـــــــجي:٦1 ةداملا
نأ ،رارقلا اذه يف ةددحملا ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا

ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا طورشلا عــيــمـــج ،اـــقـــبسم ،اوـــفوـــتسي
ةصاخلا بترـــلاو كالسألا فـــلـــتـــخمب قاـــحـــتـــلالـــل ةـــبوــــلــــطملا

موسرملا ماـكـحأ اـهـتددـح اـمـك ،ةــيــنازــيملاــب ةــفــلــكملا ةرادإلاــب
1٣٤1 ماع ةجحلا يذ٣2 يف خرؤملا٧٩2-٠1 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنس ربمفون٩2 قفاوملا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني:٧1 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر لوأ يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس ويام

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام٧1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر لوأ يفخرؤم رارق
ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا ةــمـــئاـــق ددـــحـــي ،٨10٢ ةــــــنس

ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا نيوكتلل
قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ
ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلاب
.ةينازيملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

رفص21 يف خرؤملا٥٤1-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –
ريرحتب قــــلعتملاو٦٦٩1 ةـــنس وـــينوي2 قــــفاوملا٦8٣1 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةـــــنس تـــــشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ةدــــعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا٥٩٩1 ةـــــنس رـــــياربف٥1 قـــــفاوملا٥1٤1 ماـــــع ناــــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٧٩2-٠1 مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
٠1٠2 ةنس ربمفون٩2 قفاوملا1٣٤1 ماع ةجحلا يذ٣2 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةينازيملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

خرؤملا٤٩1-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف

ايئاهن نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي:٣1 ةداملا
دارملا بترــلا يف نييــعــتــلا لـــبـــق ،فـــيـــظوـــتـــلا تاـــقـــباسم يف

 : ةيتآلا قئاثولاب مهحشرت تافلم مامتإ ،اهب قاحتلالا

هاجت حشرتملا ةيعضو تابثإ ةداهش نم ةخسن –
،ةينطولا ةمدخلا

يراس ،ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم جرختسم –
،لوعفملا

،داليملا ةداهش نم جرختسم –

يف فيظوتلا تاقباسمل ةبسنلاب ،ةماقإلا ةداهش –
،ةديعبلا تايدلبلا وأ تايالولا يف ةددحملا بصانملا

دنع ،ديهش )ة( نبا وأ ةلمرأ ةفص تبثت ةداهش –
،ءاضتقالا

،ءاضتقالا دنع ،ةيندملا ةلاحلل ةيلئاع ةداهش –

ضارمألا بطو ماعلا بطلا( ناتيبط )2( ناتداهش –
ناــتــبــثــت )صتــخــم بيــبــط فرــط نــم ناــتــمـــّلسم ،ةـــيردصلا
،بولطملا بصنملا لغشل حشرتملا ةيلهأ

.ناتيسمش )2( ناتروص –

نمضتت نأ بجي ،هالعأ ةروكذملا قئاثولا ىلإ ةفاضإ
ساسأ ىلع تاقباسملا يف نيحجانلا نيحشرتملا تافلم
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،تاداهشلا

ةـــيـــنـــهملا ةرـــبخلا تبـــثـــت يتـــلا لـــمــــعــــلا تاداــــهش –
عاـــطـــقـــلا يف ،صصخـــتـــلا يف حشرـــتملا لـــبـــق نـــم ةـــبستـــكملا
نم ةمّلسم باستنالا ةداهشب ةقفرم ،ءاضتقالا دنع ،صاخلا

،يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط

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

،ءاضتقالا دنع ،دقاعتم ةفصب ،تاداهشلا يلماح بابشلل

الـمـكـم اـنـيوـكـت حشرـتملا ةـعـباـتــم تبــثــت ةــقــيــثو –
يف ةـــــكراشمـــــلــــــل بوــــــلــــــطملا لــــــهؤملا وأ ةداــــــهشلا نــــــم ىلعأ
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف ةقباسملا

نم ةزجنملا تاساردلا وأ لامعألا تبثت ةقيثو –
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا يف حشرتملا لبق

،ءاضتقالا دنع ،هتعفد يف حشرتملا قوفت تبثت ةقيثو –

.ءاضتقالا دنع ،حشرتملا ةقاعإ ةقاطب نم ةخسن –

يف ةـــــــكراشملل حـــــشرتلا تاــــــــفلم نــــــمضتت:٤1 ةداملا
.حشرتملا همدقي ايطخ ابلط ،ةينهملا تاناحتمالا

نيفـــظوملا حشرـــت تاـــفـــلــــم نــــيوــــكــــت لاــــمــــكــــتسا مــــتــــي
يف ةــكراشمــلــل ةـــيساسألا ةـــيـــنوـــناـــقـــلا طورشلا نيفوـــتسملا
نأ بجيو ،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم ةينهملا تاناحتمالا

: ةيتآلا قئاثولا ىلع يوتحت

،ميسرتلا وأ نييعّتلا رّرقم وأ رارق نم ةخسن –

يف ةــــيوضعــــلا ةــــفص تبــــثــــت ةداـــــهش نـــــم ةـــــخسن –
ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا شيج فوفص

.ءاضتقالا دنع ،ديهش )ة( نبا وأ ةلمرأ وأ ينطولا ريرحتلا
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تاــناــحــتــمالاو تاــقــباسملا مــيــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي يذـــلا
ةــيــموــمــعـــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــيـــنـــهملا صوـــحـــفـــلاو
،اهئارجإو

: يتأــي ام ررقـــي
موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خرؤملا٤٩1-21 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا
نـيوـكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا ةــمــئاــق دــيدحت ىلإ رارــقــلا
تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا

كالسألل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو
 .ةينازيملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي:٢ ةداملا
بترــلاــب قاــحـــتـــلالـــل ةـــيـــنـــهملا تاـــناـــحـــتـــمالاو تاراـــبـــتـــخالا
ىلإ ،ةينازيملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا

ةــيــنازــيــمــلــل لــلـــحـــم - شتـــفـــم بترـــل ةـــبسنـــلاـــب•
لـلـحـم - شتـفـمو ،ةـيـنازـيـمـلـل يسيــئر لــلــحــم -شتــفــمو
،تاراــــبــــتــــخالا ساسأ ىلع ةــــقـــــباسم( ةـيـنازــيــمــلــل يزــكرــم
: )ينهم ناحتما

،بئارضلل ةينطولا ةسردملا –

،ةنيزخلل ةينطولا ةسردملا –

،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا –

،تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

،ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردم –

،يئابجلاو يكرمجلا داصتقالا دهعم –

،راردأ ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،فلشلا ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،راشب ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،٣ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،2 فيطس ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

يعــــماجلا زــــكرــــمــــلــــل ةــــعــــباــــتـــــلا ةصتـــــخملا دـــــهاـــــعملا –
،تسغنماتب

.يزيليإب يعماجلا زكرملل ةعباتلا ةصتخملا دهاعملا –

ةينازيملل سيئر للحم - شتفم ةبترل ةبسنلاب•
 : )ينهم ناحتما(

،بئارضلل ةينطولا ةسردملا –

،ةنيزخلل ةينطولا ةسردملا –

،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا –

،تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

،ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردم –

،يئابجلاو يكرمجلا داصتقالا دهعم –

،راردأ ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،فلشلا ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،راشب ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،٣ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،2 فيطس ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا –

يعــــماجلا زــــكرــــمــــلــــل ةــــعــــباــــتـــــلا ةصتـــــخملا دـــــهاـــــعملا –
،تسغنماتب

.يزيليإب يعماجلا زكرملل ةعباتلا ةصتخملا دهاعملا –

بقارـمو ةـيـنازـيـمـلـل بقارـم يتـبـترـل ةــبسنــلاــب•
،تاراــــبــــتـــــخالا ساسأ ىلع ةـــــقـــــباسم( ةــيــنازــيــمــلــل يسيـــئر
 : )ينهم ناحتما

،بئارضلل ةينطولا ةسردملا –

،ةنيزخلل ةينطولا ةسردملا –

.لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

ةــيــنازــيــمــلــل ةــنــياـــعملا نوـــع ةـــبـــترـــل ةـــبسنـــلاـــب•
 : )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(

،بئارضلل ةينطولا ةسردملا –

،ةنيزخلل ةينطولا ةسردملا –

.لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا يريدم نكمي :٣ ةداملا
دنع ،ررقم بجومب اوئشني نأ ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا
.ةقحلم ناحتما زكارم ،هصخي اميف لكو ةجاحلا

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا ىلإ ررقملا نم ةخسن غّلبت
.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف ةيمومعلا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــــه رـــــشني:٤ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧1 قفاوملا٩٣٤1 ماـــــع ناـــــضمر لوأ يف رـــــئازجلاب ررــــح
.81٠2 ةنس ويام

ةيوار نامحرلا دبع



رضحم ساسأ ىلع ريبخلل يلعفلا لمعلا ءادأ تابثإ –
.ةنجللا

تاــــــــــضيوعتلاب قــــــــــــلعتملا داـــــــــــمتعالا دــــــــــيقي :٤ ةداملا
ةرازو رييست ةينازيم يف رارقلا اذه يف هيلع صوصنملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ةّيمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذـــــــه رـــــــــشني:5 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــــــع ناضمر٧1 يف رـــئازجلاـــب ررــــح
.81٠2 ةنس وينوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤1 ماــــــــع ناضمر٧1 يفخّرؤم كرــــــتشم يرازو رارـــــــق
تاضيوعتلا غلبم ددحي ،٨10٢ ةنس وينوي٢ قفاوملا
ةءارق ةنجل يف ءاربخلا ءاضعألا اهنم ديفتسي يتلا
.دروتسملا ينيدلا باتكلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧1٠2 ةـــــــنس تـــــــشغ٧1 قــــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٩-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٩8٩1 ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩٠٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2
،ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٩٩1 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٩٠-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧1٠2 ةـــنس رــــياني٤ قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع يـــناثلا عيبر٥
باتكلا داريتسال قبسملا صيخرتلا تايفيكو طورش ددحي
،هنم21 ةداملا اميس ال ،ينيدلا

٩٣٤1 ماـــع مرـــحـــم٣ يف خرؤملا رارـــــــقـــــــلا ىضتــــــــقمبو –
ةنجل ةليكشت ددحي يذلا٧1٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا

،اهريسو دروتسملا ينيدلا باتكلا ةءارق

: يتأي ام ناررقي
موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

ماـــــــع يــــناثلا عـــــيبر٥ يف خرؤــــــملا٩٠-٧1 مــــقر يذـــــيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٧1٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا8٣٤1
اــهــنــم دــيــفــتسي يتــلا تاضيوــعــتــلا غــلــبــم دــيدحت ىلإ رارـــقـــلا
.دروتسملا ينيدلا باتكلا ةءارق ةنجل يف ءاربخلا ءاضعألا

٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٨1
27م٨10٢ ةنس تشغ٩٢

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

٩٣٤1 ماـــــــــع ناضمر٧1 يفخّرؤم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق
تاضيوعتلا غلبم ددــحي ،٨10٢ ةـنس وــينوي٢ قفاوملا
قيقدت ةنجل يف ءاربخلا ءاضعألا اهنم ديفتسي يتلا

.فيرشلا فحصملا خسن ةعجارمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

٥2 يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٩٩-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٩8٩1 ةــنس وـــينوي٧2 قـــفاوملا٩٠٤1 ماـــع ةدـــــعقلا يذ٣2
،ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٩٩1 ةـــنس رـــــياربف٥1 قــــفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا8٠-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧1٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا8٣٤1 ماع يناثلا عيبر٥
فحصملا رشنل قبسملا صيخرتلا تايفيكو طورش دحي
اــمــيس ال ،مــئاــعدــلا عــيــمــج ىلع هــقــيوستو هــعــبــطو فــيرشلا
،هنم٠1 ةداملا

ماع ةـــيناثلا ىداـــمج٧2 يف خرؤــــملا رارـــقلا ىضتقمبو –
ةنجل ةليكشت ددحي يذلا٧1٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا8٣٤1
،اهريسو فيرشلا فحصملا خسن ةعجارمو قيقدت

: يتأي ام ناررقي
موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

8٣٤1 ماع يناثلا عيبر٥ يف خرؤملا8٠-٧1 مقر يذيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٧1٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا
ءاضعألا اهنم ديفتسي يتلا تاضيوعتلا غلبم ديدحت ىلإ
.فيرشلا فحصملا خسن ةعجارمو قيقدت ةنجل يف ءاربخلا

قيقدت ةنجل يف ءاربخلا ءاضعألا ديفتسي:٢ ةداملا
يرـــهش ضيوـــعـــت نـــم فـــيرشلا فـــحصملا خسن ةـــعــــجارــــمو
.)جد٠٠٠.٥٥( راــنيد فلأ نوسمخو ةــسمخ هردـق يفازـج

ددحملا ،يفازجلا ضيوعتلا فرص فقوتي :٣ ةداملا
ىلع ،ةنجللا يف ريبخ وضع لـك ةدـــــئافل ،رارــــقلا اذـــــه بـــــجومب
: ميدقت

فحسملا رشنل قبسملا صيخرتلا تابلط تابثإ –
ىدـــل ةـــعدوملا ،هدارـــــيتسا وأ هـــــقيوست وأ هــــعبط وأ فــــــيرشلا
اقبط ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ةصتخملا حلاصملا
يف خرؤــــملا8٠-٧1 مــــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرملا نـــــم11 ةداـــــملل
٧1٠2 ةــنس رــياـــنـــي٤ قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع يناـــثـــلا عـــيـــبر٥
،هالعأ روكذملاو

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

نوؤشلا ريزو
فاقوألاو ةينيدلا

ىسيع دمــــحم
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ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

نوؤشلا ريزو
فاقوألاو ةينيدلا

ىسيع دمــــحم

ةءارقلا ةنجل يف ءاربخلا ءاضعألا ديفتسي:٢ ةداملا
راــنــــيد فــــلأ نوسمــــخ هردــــق يفازــــج يرــــهش ضيوـــــعـــــت نـــــم
.)جد٠٠٠.٠٥(

ددحملا يفازجلا ضيوعتلا فرص فقوتي :٣ ةداملا
ىلع ،ةنجللا يف وضع ريبخ لك ةدــئافل ،رارــــــقلا اذـــــه بـــــجومب
: ميدقت

باتكلا داريتسال قبسملا صـــيخرتلا تاـــبلط تاــــبثإ –
نوؤشلا ةرازوب ةصتخملا حلاصملا ىدل ةعدوملا ،ينيدلا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملل اقبط ،فاقوألاو ةينيدلا

رياني٤ قفاوملا8٣٤1 ماع يناثلا عيبر٥ يف خرؤملا٩٠-٧1
،هالعأ روكذملاو٧1٠2 ةنس

رضحم ساسأ ىلع ريبخلل يلعفلا لمعلا ءادأ تابثإ –
.ةنجللا

تاـــــــــضيوعتلاب قـــــــــــــلعتملا داــــــــــــمتعالا دـــــــــيقي :٤ ةداملا
ةرازو رييست ةينازيم يف ،رارقلا اذه يف هيلع صوصنملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ةّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــشني:5 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــــــع ناضمر٧1 يف رـــئازجلاـــب ررــــح
.81٠2 ةنس وينوي

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ويلوي٦٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣1 يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ51 يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٨10٢ ةنس
نمضتملاو٤10٢ ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا5٣٤1 ماع
قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا تاططخم دادعإ ريرقت
واودوـــــــب نـــــم لـــــــكل ةــــــيحايسلا عـــــقاوملاو عـــــسوتلا

ةــــمركلاو٢ وـــــــصروقو وــــــــصروقو وـــــغابس يداوو
يروـــمزو يبرـــغـــلا يروـــمزو ةـــمرـــكـــلاو ةـــخــــبسلاو
.)سادرموب ةيالو( تانج سارو تمدقاتو يقرشلا

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

عيبر٥2 يف خرؤملا2٣2–88 مقر موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو88٩1 ةنس ربمفون٥ قفاوملا٩٠٤1 ماع لوألا
،لدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

خرؤـــملا٣٤2–٧1 مقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام11 قفاوملا82٤1 ماع رفص12
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
 ،لدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خرؤملا٥٠-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦1٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا٧٣٤1 ماع لوألا عيبر٩2
،ةــــــيديلقتلا ةـــــعانصلاو ةــــــحايسلا رــــــيزو تاــــــيحالص ددــــــحي
،لدعملا

ماــــــــع ةـــــــــجحلا يذ٥1 يف خرؤـــــــملا رارـــــقلا ىـــــــــضتقمبو–
نــــــــــــــــمضتملاو٤1٠2 ةـــــــــــــنس رــــــــــــــــبوتكأ٩ قـــــــــــــفاوملا٥٣٤1
قــــــطانمل ةـــــــيحايسلا ةـــــــئيهتلا تاـــــــططخم دادـــــــــعإ رــــــــيرقت
وغابس يداوو واودوب نم لكل ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

يرومزو ةمركلاو ةخبسلاو ةمركلاو2 وصرقو وصروقو
ةيالو( تانج سأرو تمدقاتو يقرشلا يرومزو يبرغلا

،)سادرموب

: يتأي ام ررقي

رارــــقلا نــــم ىلوألا ةداــــملا ماــــكحأ لدـــــعت: ىلوألا ةداملا
ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٥٣٤1 ماع ةجحلا يذ٥1 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٤1٠2

،.............................)رييغت نودب(................ : ىلوألا ةداملا  ”

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

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

ةــــيالو ،سادرــــموــــبو وصروــــق يتـــــيدـــــلـــــب ،وصروـــــق–
،سادرموب

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

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٦2 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣1 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس ويلوي

دوــعسم نب رداقلا دبع


