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ةيميظنت ميسارم

 نوعطلل ةينطولا ايلعلا ةنجللا ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤ قفاوملا ٤٤٤1  ماع رفص 7 يف خرؤم 692-22 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................اهريسو رامثتسالاب ةقلعتملا

 ينطولا سلجملا ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1  ماع رفص 11 يف خّرؤم 792-22 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................هريسو رامثتسالل

 ةـــيرــئازـــجلا ةلاكولا مـــيـــــظــــنت ددـــحي ،22٠2 ةـــنـــس رـــبــــمـــتـــبس 8 قــــفاوـــــملا ٤٤٤1  ماع رفص 11 يف خّرؤم 892-22 مقر يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................اــهرــيــسو راــمــثـتــسالا ةــيــقرــتــل

 وأ تارامثتسالا ليجست تايفيك ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1  ماع رفص 11 يف خّرؤم 992-22 مقر يذيفنت موسرم
..................................رامثتسالا تافلم ةجلاعمب ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ تارامثتسالا نع لزانتلا

 علسلاو تاطاشنلا مئاوــــق ددــــحي ،22٠2 ةــــنــــس رـــبمتـــبس 8 قـــفاوــــملا ٤٤٤1  ماع رفص 11 يف خّرؤم ٠٠3-22 مقر يذيفنت موسرم
..................................ليوحتلا نامض نم ةدافتسالل ليومتلا نم ايندلا دودحلا اذكو ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تامدخلاو

 يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم 1٠3-22 مقر يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................رامثتسالا لاجم يف ةصاخ ةيمهأ ةلودلا اهيلوت

 تارامثتسالا ليهأت ريياعم ددـــحي ،22٠2 ةــــنــــس رـــبـــمـــتـــبـــس 8 قـــــفاوـــــملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم 2٠3-22 مقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا

 ريبادتلاو تاراــمثتسالا ةعباتمب قلعتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم 3٠3-22 مقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................ةبتتكملا تامازتلالاو تابجاولا مارتحا مدع ةلاح يف اهذاختا بجاولا

ةّيدرف ميسارم

 ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ةيلخادلا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................اقباس – ةيلحملا تاعامجلاو

 ةماعلا ةيريدملاب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

 ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعب ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل

 حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا يف ةبساحملا

 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

 ةّيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

 عمتجملل ينطولا دصرملاب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
............................................................................................................................................................................................يندملا

 حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلا
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 ةيشتفملا يف ةيلاملل ةماع ةبقارم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

....لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تاساردلا لئاسوو طيطختلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب زاجنإلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ٥1 قفاوملا 2٤٤1 ماع لوألا عيبر 92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس  وينوي ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥ يف خّرؤم رارق
...اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمفون

 ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

لاصتالا ةرازو

 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٤2 يف خّرؤم رارق
..............................................................لاصتالا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2
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 ٤٤٤١  ماع رفص ٧ يف خرؤم٦٩٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ةنجللا ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤ قفاوملا
 راـــــــمـــثتـــــسالاب ةقــلعــتــملا نوـــعـــطلل ةـــيـــنـــطولا اـــــيـــلــــــعلا

.اهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ةرقفلا( 1٤1و 7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 يف خرؤملا 661-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 91٠2 ةنس ويام 92 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر ٤2
 رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت
،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام مسري

 ةـــلــــيـــــكـــشت دــيدـــــحت ىلإ موـــسرـــملا اذـــــه فدــــهــــي : ىلوألا ةّداملا
 ،اهريسو رامثتسالاب ةقلعتملا نوعطلل ةينطولا ايلعلا ةنجللا
 81-22 مقر نوناقلا نم11ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا
 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا
 صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 
.”ةنجللا“

 نوـــعــطلا يف تـــبلاب فلـــكت ايـــلع ةئـــيه ةـــنـــجللا : ٢ ةّداملا
 راطإ يف ،اونبغ دق مهنأ اوري نيذلا نيرمثتسملا نم ةمدقملا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ماكحأ قيبطت
.رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2  ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 :  مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ةنجللا لكشتت : 3 ةّداملا

،اسيئر ،ةيروهمجلا ةسائر  لثمم –

 ةـــــــلودلا سلـــــجــم نمٍ ضاــــقو ايلــــعلا ةمــــكـــحـملا نمٍ ضاـــــق –
،ءاضقلل ىلعألا سلجملا امهحرتقي

 ةاضق سلـجـم هـحرـتــقــي ةــبساحـملا سلـــجـــم نـــم ٍضاــــق –
،ةبساحـملا سلجم

 مهنّيعي ،نيلقتسمنييلامو نييداصتقا ءاربخ )3( ةثالث –
.ةيروهمجلا سيئر

 هـتءاـفـك مـكـحـب صخش لـكـب ةــنــجــلــلا نيعــتست نأ نــكــمــي
.اهئاضعأ ةدعاسم هنأش نم ،ةصاخلا

 يسائر موسرم بجوــمب ةنــــجللا ءاـــضعأ نيعي : ٤ ةّداملا
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق ،تاونس )3( ثالث اهتدم ةيوضعل

 ،ةكراشملاو روضحلا نع ًاضيوعت ةنجللا ءاضعأ حنمي 
.يذيفنت موسرم بجومب هحنم تايفيكو هغلبم ددحي

.ةنامأب ةنجللا دوزت : ٥ ةّداملا

.لوألا اهعامتجا ءانثأ يلخادلا اهماظن ىلع ةنجللا قداصت

 عازن لك نع رمثتسملا فرط نم ةنجللا رطخت : ٦ ةّداملا
 : ةلاح يف اميس ال ،رامثتسالاب قلعتي

،ايازملا حنم ضفر وأ بحس –
 فرط نم صيخارتلاو قئاثولاو تاررقملا دادعإ ضفر –

.ةينعملا تائيهلاو تارادإلا
 رشع ةسمخ لجأ يف ةنجللا مامأ هنعط رمثتسملا عفري

 ةيرئازجلا ةلاكولا رارق هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(
 7 ةداملا يف دّدحم وه امك هيف ملظتملا رامثتسالا ةيقرتل
.هاندأ

 مدع ةلئاط تحت كلذ عم ،رمثتسملا ىلع بجي : ٧ ةّداملا
 ةيرئازجلا ةلاكولا مامأ اقبسم امّلظت مدقي نأ ،نعطلا لوبق
 ءادتبا ،دحاو رهش لجأ يف ،ةليسو يأب ،رامثتسالا ةيقرتل
.هيف ملظتملا رارقلاب هغيلبت خيرات نم

 قبسملا ملظتلا يف ةلاكولل ماعلا ريدملا لصفي نأ بجيو
.همّلست خيرات نم اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف

 نمضتيو ،اًعّقومو اًيدرف نعطلا نوكي نأ بجي : ٨ ةّداملا
 هلثمم وأ ضراعلا ةفصو ناونعو مساو بقل صوصخلا ىلع
.لئاسولاو عئاقولا ضرعتست ةركذمو انوناق ضّوفملا

 نع وأ ةنجللا ىلإ ةرشابم لسرملا نعطلا نوكي نأ بجي
 قئاثولا لكب اًبوحصم ،رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا قيرط
.ةيتوبثلا تادنتسملاو

 ،كلذ ىلإ ةجاـــحلا تـــعد امـّلك ةنــــجللا عمــــتـــجت : ٩ ةّداملا
.اهراطخإ خيرات نمً ادحاوً ارهش زواجتي ال لجأ يف لصفتو

 ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلا يلثمم ةنجللا وعدت : ٠١ ةّداملا
 عامتسالا ضرغل رمثتسملا اذكو نعطلا عوضومب ةينعملا
.مهيلإ

 نعطلا فلم نم ةخسن ةنجللا سيئر لسري : ١١ ةّداملا
 هيلع درت نأ اهيلع بجي يتلا ةينعملا ةئيهلا وأ ةرادإلا ىلإ
 ةرشع لجأ لالخ ،رمثتسملا اهيلع ضرتعا يتلا طاقنلا نأشب
.فلملا مالتسا خيرات نم مايأ )٠1(

ةيميظنت ميسارم
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 ةقلعتملا ةيرادإلا قئاثولا ىلع عالطالا ةطلس ةنجللا لّوخت
.عازنلا عوضوم ةيرامثتسالا عيراشملاب

 )2/3( يثلث روضحبّ الإ ةنجللا تالوادم حصت ال : ٢١ ةّداملا
.لقألا ىلع اهئاضعأ

 ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب ةنجللا تارارق ىلع ةقداصملا متت
 توص نوكي ،تاوــــصألا ددع يواــــست ةلاـــح يفو .نيرــــضاـــحلا
.احّجرم سيئرلا

 لكب ،ةينــعملا فارـــطألا ىلإ ةنــــجللا رارـــــق غّـلبي : 3١ ةّداملا
 قطنلا خيرات نم مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ يف ،ةليسو
ً.اذفان رارقلا نوكيو ،هب

 ةتس لك ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةنجللا عفرت : ٤١ ةّداملا
 يتلا ةرركتملا لكاشملا ىلعو اهطاشن نع اريرقت ،رهشأ )6(
 تاـــيــصوت ،ءاـــضـــتقالا دنع ،مدــــقتو ،تارامـــثـــتسالا اهــهـــجاوـــت

.اهتجلاعمل

 661-91 مقر يذيــفــنتلا موـــسرملا ماــــكحأ ىـــغلت : ٥١ ةّداملا
 نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتملاو 91٠2 ةنس ويام 92 يف خرؤملا
.اهريسو اهميظنتو رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا

 ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف  موــــسرـــملا اذـــــه رـــــشـــني : ٦١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١  ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٧٩٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 سلجملا ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا
.هريسو رامثتسالل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 92 يف خرؤملا 9٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1
،هنم 73 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤـملا ٥٥3-6٠ مقر يذـيـفـنـتلا موـسرـملا ىضتقمبو –
 قــلـعـتملاو 6٠٠2 ةـنـس رـبوـتــكأ 9 قفاوـملا 72٤1 ماـع ناـضـمر 61
 هميظنتو هتليكشتو راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا تاـيـحالصـب
،هريسو

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 71 ةداملا ماكحأل ًاقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 22-81

 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس
 يذلا ،هريسو راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا ةليكشت ديدحت

.”سلجملا“ صنلا بلص يف ىعدي

 يف ةلودلا ةيجيتارتسا حارتقاب سلجملا فلكي : ٢ ةّداملا
 مـيـيـقـتو لـماشلا اـهـقساـنـت ىلع رـهسلاو ،راــمــثــتسالا لاــجــم
 81-22 مقر نوناقلا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط كلذو اهذيفنت
 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا

.رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2

 ايونس ايمييقت اريرقت راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا دعي
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ هعفري

 وأ لوألا ريزوـلا ةطلس تحت سلجملا عضوي : 3 ةّداملا
 لكشتيو ،هتسائر ىلوتي يذلا ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر
 : مهركذ يتآلا ءاضعألا نم

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا –

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا –

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا –

،رامثتسالاب فلكملا ريزولا –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا –

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا –

،ةحايسلاب فلكملا ريزولا –

،ليغشتلاو لمعلاب فلكملا ريزولا –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا –

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا –
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 تاعامتجا يف لامعألا لودجب نوينعملا ءارزولا كراشي
.سلجملا

 ةلاكولل ماعلا ريدملا اذكو ةرادإلا سلجم سيئر رضحي
 تاـــعاــمــتجا يف نيـــظــحالــمك رامـــثتـــسالا ةـــيـــقرــــتــل ةـــيرئازــــجلا
 .سلجملا

 ارظن صخش لكب ،ةجاحلا دنع ،سلجملا نيعتسي نأ نكمي
.رامثتسالا لاجم يف هتربخ وأ هتاءافكل

 لك يف ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم سلجملا عمتجي : ٤ ةّداملا
 ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةجاحلا دنع ،عمتجي نأ نكميو ،يسادس
.هسيئر نم

 .تايصوتو ءارآب سلجملا لاغشأ جوتت

 .سلجملا ةنامأ رامثتسالاب فلكملا ريزولا ىلوتي : ٥ ةّداملا
 : يتأي امب ،ةفصلا هذهب ،موقيو

،تاسلجلا لامعأ لودج طبض –

 تايصوتو ءارآب ةينعملا تارادإلاو سلجملا ءاضعأ غيلبت –
،سلجملا

 ريراقتلاو تامولعملا لك سلــجملا فرـــصت تـــــحت عضو –
.رامثتسالا لوح

 ٥٥3-6٠ مـقر يذــيــفــنتلا موـــسرـــملا ماــــكحأ ىغــــلت : ٦ ةّداملا
 6٠٠2 ةـنـس رـبوـتــكأ 9 قفاوـملا 72٤1 ماـع ناـضـمر 61 يف خرؤـملا

 هتليكشتو راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا  تايـحالصـب قــلـعـتملاو
.هريسو هميظنتو

 ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــسرــــملا اذــــــه رــــشــــــني : ٧ ةّداملا
 . ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١  ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٨٩٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 مـــيـــــظــــنت ددـــحي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رـــبــــمـــتـــبس ٨ قــــفاوـــــملا
.اــهرــيــسو راــمــثـتــسالا ةــيــقرــتــل ةـــيرــئازـــجلا ةلاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاّوش 92 يف خرؤملا 9٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1
،هنم 73 ةداملا اميس ال

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 6٥3-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا 72٤1 ماع ناضمر 61

 اهميظنتو رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

 نوناقلا نم 32و 81 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر
 موسرملا اذه فدهي ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي
 راــــمثـــتــسالا ةـــيــقرــتل ةيرئازـــجلا ةلاـــــكولا ميـــظـــنت ديدـــــحت ىلإ

.اهريسو

لوألا بابلا

رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

لوألا لصفلا

رقملا – ةياصولا – ةيمستلا

 81-22 مقر نوناقلا نم 81 ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا

 ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا“ ةــيــمست لدــبــتست ،هالــعأ روـــكذملاو 22٠2
 ،”رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا“ ـب “رامثتسالا ريوطتل
 .”ةلاكولا“ صنلا بلص يف ىعدتو

 عـــتـــمـــتت ،يرادإ عــــباـــط تاذ ةيــــــموـــمع ةســـسؤـــم ةــــلاــــكولا
 ةياصو تحت عضوتو .يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب
.لوألا ريزولا

.رئازجلا ةنيدم يف ةلاكولا رقم ددحي : 3 ةداملا

91 نم داوملا ماكحأل اقبط مظنت ةيزكرمال لكايه ةلاكولل
.هاندأ 12 ىلإ



٠٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١

 ،ةيجراخلا ةربخلا ىلإ ءوجللا عم تاراشتسالا ةمدخ عضو –
،ةجاحلا دنع

.ىرخألا تارادإلا ىدل نيرمثتسملا ةقفارم –

: تازايتمالا رييست لاجم يف – ٥

 ،اهليدعتب مايقلاو تارامثتسالا ليجست تاداهش دادعإ –
،ءاضتقالا دنع

 دعاوقلاو ريياعملا ىلإ ادانتسا ،ةلكيهملا عيراشملا ديدحت –
 ةررقملا تايقافتالا ماربإو ،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحمـلا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 13 ةداملا يف
،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 ةبـــســــنلاب ايازـــملا نم ةداـــفتـــــسالا ةــيلباـــق نم ققـــحــتلا –
 ،ةلجسملا تارامثتسالل

 ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا مئاوق ىلع ريشأتلا –
 ،رمثتسملا فرط نم ةمدقملا ،ايازملا نم

،ايازملا بحس تارارق رادصإ –

 لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضاحم ريرحت –
،رامثتسالل ةحونمملا لالغتسالا ايازم ةدم ديدحتو

 تايلمع رييستب ،هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،مايقلا –
 نم تدافتسا يتلا تامدخلاو علسلا ليوحت وأ /و لزانتلا
،ايازملا

.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا تاداهش دادعإ –

: ةعباتملا لاجم يف –٦

 نم ،ةيـــنــــعملا تائــــــــيهلاو تارادإلا عم لاــــصتالاب ،دـــكأتلا –
،نورمثتسملا اهب دهعت يتلا تامازتلالا مارتحا

،نيرمثتسملا ىواكشو ضئارع ةجلاعم –

 تارامثتسالا ةدئافل ةعباتملاو ءاغصإلاو دصرلا ةمدخ ريوطت –
.ةلجسملا

يناثلا بابلا

ريسلا – رييستلا – ميظنتلا

.ماع ريدم اهرّيسيو ةرادإ سلجم ةلاكولا ريدي : ٥ ةداملا

 اهــكيـــباـــبشو ةلاــــكولل يلــــخادلا ميــــظــــنتلا دَّدــــــحُي : ٦ ةداملا
 سلجم هيلع قداصيو ماعلا ريدملا هحرتقي يذلا ةديحولا
 ريزولاو ةيصولا ةطلسلا نيب كرتشم رارق بجومب ةرادإلا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فّلكملا

 ةروكذملا كلت ريغ ،ةلاكولا ريسل ةيرورضلا بصانملا ددحت
 نيب كرتشم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،هاندأ 71 ةداملا يف

 ةفّلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فّلكملا ريزولاو ةيصولا ةطلسلا
.ةيمومعلا ةفيظولاب

يناثلا لصفلا

ماهملا

 اهيلع صوصنملا ماهملا ناونعب ،ةلاكولا ىلوتت : ٤ ةداملا
 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 81 ةداملا يف

 ،هالعأ روــكذــملاو 22٠2 ةـــــنـــس وـــيــــلوـــي ٤2 قـــــفاوــــملا 3٤٤1 ماـــــع
: يتأي ام

: مالعإلا لاجم يف – ١

 يف نيرمثتسملا حلاصل مالعإلاو لابقتسالا ةمدخ نامض –
،رامثتسالل ةيرورضلا تالاجملا عيمج

 نسحألا فرعتلاب حمست يتلا ةيرورضلا قئاثولا عمج –
 اهتجلاعمو ،رامثتسالاب ةقلعتملا تاميظنتلاو تاعيرشتلا ىلع
،ةبسانم ةليسو لك ةطساوب اهرشنو اهجاتنإو

 لوصحلاب نيرمثتسملل حمست ةيمالعإ ةمظنأ عضو –
،مهعيراشم ريضحتل ةيرورضلا تايطعملا لك ىلع

 دراوملاو لامعألا صرفب قلعتت تانايب كونب عضو –
،يلحمـلا ىوتسملا ىلع ةنماكلا تاقاطلاو

 تائيهلاو تارادإلا عم قيسنتلاب ،تانايب ةدعاق عضو –
 .رامثتسالل هجوملا راقعلا رفوت نع ،ةينعملا

: ليهستلا لاجم يف – ٢

،اهرييستو رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا عضو –

 اهنأش نم يتلا ريبادتلا حارتقاو رامثتسالا خانم مييقت –
،هنيسحت

 صرف لوح اميس ال ،ةمزاللا تامولعملا عيمج ميدقت –
 ايازملاو زفاوحلاو ،يراقعلا ضرعلاو ،رئازجلا يف رامثتسالا
.ةلصلا تاذ تاءارجإلا اذكو ،رامثتسالاب ةقلعتملا

: رامثتسالا ةيقرت لاجم يف – 3

 يف ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلا عم طاشن لكب ةردابملا –
،رئازجلا يف رامثتسالا ةيقرت فدهب ،جراخلا يفو رئازجلا

 نيديعصلا ىلع رامثتسالا ةيقرتل ططخم حارتقاو دادعإ –
 لاومألا سوؤر دشح تايلمع ميمصتو ،يلحمـلاو ينطولا
،اهذيفنتو اهزاجنإل ةمزاللا

 تالاصتالا ليهستو لامعأ تاقالع ةماقإ ةمدخ نامض –
،ةكارشلاو لامعألا صرف زيزعتو نيرمثتسملا نيب

 ةلثامملا ةيبنجألا تائيهلا عم نواعت تاقالع ةماقإ –
.اهريوطتو

: رمثتسملا ةقفارم لاجم يف –٤

،نيرمثتسملاب لفكتلاو هيجوتلل ةحلصم ميظنت –
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 يضيوعتلا ماظنلا سفن نم ةلاكولا ومدختسم ديفتسي
 بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا حلاصم يف قبطملا
.ةلاحلا

لوألا لصفلا

ةرادإلا سلجم

: نم ةرادإلا سلجم لكشتي : ٧ ةداملا 

،اسيئر ،لوألا ريزولا لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلحمـلا تاعامجلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،رامثتسالاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
.رئازجلا كنب لثمم –

 هتربخ نوكت صخش يأب ةناعتسالا ةرادإلا سلجم نكمي
.سلجملا لامعأل ةيرورض هتمهاسم وأ

.سلجملا ةنامأ ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلوتي

 رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نييعت متي : ٨ ةداملا
 نم حارــتـــقا ىلع ًءاــــنب ،ةـــــلاـــكولا ىلع ةــــيـــصولا ةــــطلــــسلا نم
 ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا
.ديدجتلل

 يف ريدم ةبتر يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نوكي نأ بجي
.لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا

 ءاهتناب مهتفيظو ببسب نينيعملا ءاضعألا ةدهع يهتنت
.ةفيظولا هذه

 بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.اهسفن لاكشألا

.ةدهعلا ءاهتنا ىتح نيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو

 نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي : ٩ ةداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

 ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم حارتقا ىلع ءانب وأ هسيئر نم

 ءاضعأ نم وضع لك ىلإ ةرادإلا سلجم سيئر لسري
 ةسمخ لبق ،لامعألا لودج ددحي ءاعدتسا ةرادإلا سلجم
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اًموي )٥1( رشع

 نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي

 روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال : ٠١ ةداملا
 ،باصنـلا لـمــتــكــي مــل اذإو .لـــــقألا ىلع ،هـــــئاضعأ )2/3( يثـلــث
 ،ذئنيح ،هتالوادم حصتو ،ٍناث ءاعدتسا دعب سلجملا عمتجي
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

 ءاضعألا تاوصأ ةـيـبــلــغأب هــتارارــق ةرادإلا سلــجــم ذــخــتــي
 توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا
.اًحّجرم سيئرلا

 رـــيرـــحت ةرادإلا سلــــجم تالوادــــم ىلع بــــترـــتي : ١١ ةداملا
 سلـجـم سيـئر اـهــعــّقوــي ،صاــخ رــتــفد يف ةــلــجسم رضاــحــم
.ةرادإلا

 ةطلسللو ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمجل رضاحمـلا غلبت
.تالوادملا يلت يتلا اًموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ ،ةيصولا

 ،صوصخلا ىلع ،ةلاكولا ةرادإ سلجم لوادتي : ٢١ ةداملا
: يتأي اميف

،يلخادلا اهماظن عورشم –

،ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا ىلع ةقداصملا –

،ةلاكولا تاطاشن جمانرب ىلع ةقداصملا –

،ةلاكولا ةينازيم عورشم –

 تاـمـيـظـنـتـلاو نيناوـقـلـل اـقـفو اـياصوـلاو تاـبـهـلا لوــبــق –
،اهب لومعملا

،ةينازيملا ذيفنتو يونسلا طاشنلا ريرقت ىلع ةقفاوملا –

.هيلع اهضرعب ةلاكولل ماعلا ريدملا موقي ةلأسم يأ –

يناثلا لصفلا

ماعلا ريدملا

 راطإ يف ةلاكولا ريس نع لوؤسم ماعلا ريدملا : 3١ ةداملا
 يرادإلا رييستلا لاجم يف ةماعلا دعاوقلاو موسرملا اذه ماكحأ

.يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل يلاملاو

 اهمساب فرصتيو ،ةلاكولا حلاصم عيمج ةرادإ سراميو
.ةيندملا ةايحلا لامعأ يفو ءاضقلا مامأ اهلثميو

 ،ةلاكولا يمدختسم عيمج ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا سراميو
 ىرخأ ةقيرط ررقتت مل يتلا لمعلا بصانم لك يف نّيعيو
.اهيف نييعتلل

.ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنتب فّلكيو

 رهشأ )6( ةتــس لك اريرــــقت ماـــعلا رــــيدــــملا دعـي : ٤١ ةداملا
 ةـيصوـلا ةـطـلسلا ىلإ هـلسرـيو ،ةــلاــكوــلا لاــمــعأ عــيــمــج لوــح
.ةرادإلا سلجمو

 ةرازوــــلاب ةــــصتـــخـــملا حلاــــصملا عم قيــــســــنتلاب ،دعي اــــــمك
 تاــــيلثـــمملا عــــم لاـــــصــــتالابو ةـــيــــجراــــخلا نوؤـــشلاب ةّفلــــكملا
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 ،ةجاحلا دنع ،ةلاكولا فرط نم ةديحولا كيبابشلا عضوت
 ةرادإلا سلجم يأر دعب ،ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب
.ةيصولا ةطلسلا ةقفاومو

 رواــحُمــلا ةـــمـهــمب ةدــيـــحوـــلا كــيــباـبــشـلا علطضــت : ٩١ ةداملا
 صوـــصـــخلا ىلع ،ةفــصلا هذــهب ،ّفلـــكتو .رمـــثتـــسملل دــيــــحولا

: يتأي امب

،رمثتسملا لابقتسا –

،تارامثتسالا ليجست –

،رامثتسالا تافلم ةعباتمو رييست –

.ةينعملا تائيهلاو تارادإلا ىدل نيرمثتسملا ةقفارم –

 ةفاضإلاب ،دحاو ناكم يف ،ديحولا كّابشلا عمجي : ٠٢ ةداملا
: نع نيلثمم ،ةلاكولا ناوعأ ىلإ

،بئارضلا ةرادإ –

،كرامجلا ةرادإ –

،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا –

،ريمعتلا حلاصم –

،رامثتسالل هجوملا راقعلاب ةفّلكملا تائيهلا –

،ةئيبلا حلاصم –

،ليغشتلاو لمعلاب ةفّلكملا تائيهلا –

.ءارجألا ريغو ءارجألا لامعلل يعامتجالا نامضلا قيدانص –

 ىرخألا تائيهلاو تارادإلا نع نيلثمم ،ةجاحلا دنع ،عمجيو
 ةلصتملا تاءارجإلا ذيفنتب ةفّلكملاو رامثتسالاب ةلصلا تاذ

:يتأي امب

،ةيرامثتسالا عيراشملا ديسجت –

 ةــــــطـــــبترم ةـــقـــيثو لــكو صـــيــخارــتلاو تاررـــقملا رادــــصإ –
،يرامثتسالا عورشملاب قلعتملا طاشنلا ةسراممب

،رامثتسالل هجوملا راقعلا ىلع لوصحلا –

.رمثتسملا اهب دهعت يتلا تامازتلالا ةعباتم –

 لــــهؤــــي ،ةـــفلاـــخم ماـــــكـــحأ يأ نع رــــظـــنلا ضــــغب : ١٢ ةداملا
 ،مايقلل ديحولا كاّبشلا يف ةلثمملا تائيهلاو تارادإلا ولثمم
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحمـلا لاجآلا يف

 ةطـبـترملا صيـخارـتـلاو قـئاـثوـلاو تارارـقـلا عـيـمـج مـيـلستـب
.هلالغتساو رامثتسالا زاجنإب

 وأ مــــهــــتارادإ ىدل لـــــخدــــتلاب ،كلذ ىلع ةدايز ،نوــــمزـــــليو
 اههجاوي يتلا ةلمتحمـلا تابوعصلا ليلذتل ةيلصألا مهتائيه
.نورمثتسملا

 هّجوي رهشأ )6( ةتس لكً اريرقت ،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا
 ،رامثتسالا ةيقرت ةطشنأ لوح رامثتسالل ينطولا سلجملا ىلإ

.ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالا تاقفدت نع اذكو

 ةلاكولا ةينازيم فرصب رمآلا وه ماعلا ريدملا : ٥١ ةداملا
 لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا يف ةددحمـلا طورشلا بسح
.اهب

: يتأي امب ةفصلا هذهب موقيو

،ةلاكولا ةينازيم عيراشم ّدعي )أ

 ةطبترملا تايقافتالاو تاقافتالاو تاقفصلا لك مربي )ب
،ةلاكولا ماهمب

.هتايحالص دودح يف هئاضمإ ضيوفت هنكمي )ج

 ةعومجم يأ ليــــكشت ةيــــحالـــص ماــــعلا رــــــيدـــملل : ٦١ ةداملا
 زيزعتو نيسحتل ايرورض اهؤاشنإ نوكي دق ريكفت وأ لمع
.ةلاكولا طاشن

 سلجم ةراشتسا دعب ،ةجاحلا دنع ،نيعتسي نأ هنكميو
 ميظنتلل اقفو ءاربخو نيراشتسم تامدخب ،ةلاكولا ةرادإ
.هب لومعملا

 كيبابشلا ريس نسحب حمست يتلا ريبادتلا عيمج ذختيو
 ةهجوملا كلت اميس الو ،هاندأ 81 ةداملا يف ةروكذملا ةديحولا
 لوصحلاو ةيلكشلا تاءارجإلا رمثتسملا لامكتسا ليهستل
.ةينوناقلا لاجآلا يف ةبولطملا قئاثولا ىلع

 نيمأ ةلاكولا ريـيــست يف ماعلا رـــيدــملا دـــعاـــســـي : ٧١ ةداملا
.ماع

 نوريدمو تاسارد وريدم ،ةلاكولا ماهم ةسرامم يف هدعاسيو
 .تاسارد ءاسؤرو نيريدم باونو

ثلاثلا لصفلا

ةديحولا كيبابشلا

 وحنلا ىلع ةديحو كيبابش ةلاكولا ىدل أشنت : ٨١ ةداملا
: يتآلا

،ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملل ديحولا كّابشلا –

.ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا –

 تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملل ديحولا كاّبشلا عتمتي
.ينطو صاصتخاب ةيبنجألا

 يلحم صاصتخاب ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا عتمتت
 صاصتخا يف لخدت يتلا كلت ريغ تارامثتسالا صوصخب
.ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملل ديحولا كاّبشلا
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 تائيهلاو تارادإلا ولثمم اهّملسي يتلا قئاثولا : ٢٢ ةداملا
 تائيهلاو تارادإلا ءازإ ةمزلم ديحولا كاّبشلا يف ةينعملا
.ةينعملا

.اهيريدم ةطلس تحت ةديحولا كيبابشلا عضوت : 3٢ ةداملا

 اميف لك ،ةديحولا كيبابشلا وريدم سرامي : ٤٢ ةداملا
 ةرشابم نيعباتلا ناوعألا عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ،هصخي
.ناوعألا يقاب ىلع ةيفيظولا ةطلسلاو ةلاكولل

 ةيـموــمعلا تائيــهلاو تارادإلا ولثــــمم ديــفــتـــسي : ٥٢ ةداملا
 لومعملا يضيوعتلا ماظنلا نم ،ةديحولا كيبابشلا يف ةلثمملا

 ماظنلا نم لضفأ ماظنلا اذه نوكي امدنع ةلاكولا يف هب
.اهنوعبتي يتلا تائيهلاو تارادإلا يف لوعفملا يراسلا

 ةلثمملا ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلا ولثمم ّفلكي : ٦٢ ةداملا
 ،مهماهمب ةلصلا تاذ لامعألا عيمجب ةديحولا كيبابشلا يف

: يتآلا وحنلا ىلع

 غّلــــبُيو تارامـــــثتسالا ليــــجستب ةلاكولا لـــثـــمم موــقي –١
: يتأي امب فّلكيو ،ليجستلا تاداهش

،رامثتسالا ليجست ةداهش ليدعت تابلط لك ةجلاعم –

 ةـــيــســيــسأـــتلا تاءارــــجإلاب ةلـــصـــتــملا تاـــمدــــخلا ميدـــقت –
،ةيرامثتسالا عيراشملا زاجنإبو تاسسؤملل

 تامدخلاو علسلا ةمئاق ىلع ،ةسلجلا لالخ ،ريشأتلا –
 جرختسم ىلع ،ءاضتقالا دنعو ،ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا
،ةينيعلا ةمهاسملا لكشت يتلا ةمئاقلا

،هالعأ ةروكذملا مئاوقلا ليدعت تابلط ةجلاعم نامض –

،ايازملا ليوحتو رامثتسالا نع لزانتلاب صيخرتلا –

 ةعباتلا تارامثتسالل ةبسنلاب ايازملا بحس ةرشابم –
،بئارضلا ةرادإ لثمم نم حارتقا ىلع ءانب ،هصاصتخال

 .مييقتلا ةكبش لالخ نم لالغتسالا ايازم ةدم ديدحت –

: يتأي امب بئارضلا ةرادإ لثمم فّلكي –٢

 ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش دادعإ –
 علسلا ةمئاق يف ةدراولا تامدخلاو علسلا ءانتقاب ةقلعتملا

،ايازملا نم ةديفتسملا تامدخلاو

 قيسنتلاب ،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ –
،ًايميلقإ ةصتخملا بئارضلا حلاصم عم

 مازتلالا اومرتحي مل نيذلا نيرمثتسملل تاراذعإ هيجوت –
 رضحم دادعإ وأ /و رامثتسالا عورشم مدقت فشك ميدقتب
،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم

 تارامثتسالا نيب ةبراقملل افشك ،رهشأ )6( ةتس لك ،دادعإ –
 يف لوخدلا ةنياعم رضاحمو اهليجست راثآ لاجآ تّلح يتلا
.ةملتسملا لالغتسالا

 ةدعاسمب ،صوصخلا ىلع ،كرامجلا ةرادإ لثمم فّلكي –3
 قلعتي اميف ةيكرمجلا تاءارجإلا لامكتسا يف رمثتسملا

 مدـع عـفر تاـبـلـط ةجلاـعـمو ،هـلالـغـتساو هراــمــثــتسا زاــجــنإب
.ةيليضفت طورش لظ يف ةانتقملا علسلا  نع لزانتلل ةيلباقلا

 ،ميلستبيراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا لثمم فّلكي –٤
 رمثتسملا ةدعاسمبو ةيمستلا قبس مدع ةداهش ،روفلا ىلع

 لـجسلا يف لـيـجستـلاــب ةــطــبــترملا تاءارــجإلا لاــمــكــتسا يف
.يراجتلا

 يف رمثتسملا ةدعاسمب ريمعتلا حلاصم لثمم فّلكي –٥
 ءانبلا ةصخر ىلع لوصحلاب ةطبترملا تاءارجإلا لامكتسا

 يتلا تافلملا ّملستيو .ءانبلا قحب ةقلعتملا ىرخألا صخرلاو
.اهئاهتنا ىتح اهتعباتم ىلوتيو ،هتايحالصب ةقالع اهل

 يف رمثتسملا ةدعاسمب ةئيبلا حلاصم لثمم فّلكي – ٦
 .ةئيبلا ةيامح صخي اميف ةبولطملا صيخارتلا ىلع لوصحلا

 اهتعباتم ىلوتيو ،هتايحالصب ةقالع اهل يتلا تافلملا ملستيو
.اهئاهتنا ىتح

 مالعإب ليغشتلاو لمعلاب ةّفلكملا حلاصملا ولثمم ّفلكي –٧
 لــمــعلاب نيـــقلعـــتملا ميـــظـــنتلاو عـــيرــشـــتلاب نيرــــمـــثتـــســـملا

 لمعلا صيخارت ،ةينوناقلا لاجآلا يف ،ميلستو ،ليغشتلاو
 ميظنتلاو عيرشتلا بجومب ةبولطم ةلص تاذ ةقيثو لكو
.امهب لومعملا

 ،نيرمثتسملا نم ةمدقملا لمعلا ضورع عمجب نوّفلكي امك
 .ةحرتقملا بصانملل نيحشرتملا مهل نومدقيو

 ىلع ،ميلستب يعامتجالا نامضلا تائيه ولثمم فّلكي –٨
 نييحتلاو نيمدختسملا ددع ّريغتو مدختسملا تاداهش ،روفلا

 عضخت ىرخأ ةقيثو لك اذكو ،ءارجألاو نيمدختسملا ليجستو
.مهصاصتخال

 هــجوملا راــقــعــلا حــنمب ةفّلكملا تاــئيــهــلا وــلــثمم فّلكي –٩
 ريفوتب نيرمثتسملا مالعإب ،صوصخلا ىلع ،رامثتسالل
 لامكتسال ةيلصألا مهتارادإ ىدل مهتقفارمو ةيراقعلا ةيعوألا
.راقعلا ىلع لوصحلاب ةطبترملا تاءارجإلا

 تارارـــقـــلا رادصإب ةفّلكملا حــلاصملا وــلــثمم عــمــجـــي –٠١
 طبترملا طاشنلا ةسراممب ةقلعتملا قئاثولاو صيخارتلاو
 ،ةداملا هذه يف ةروكذملا كلت ريغ يرامثتسالا عورشملاب
 ،صيخارتلاو قئاثولا هذهب ةقلعتملا تابلطلا ،هصخي اميف لك
 اهتجلاعم ةعباتمو ةينعملا لكايهلا ىلإ اهتلاحإ نامض عم
.اهنأشب يئاهنلا رارقلا ذاختا نيح ىلإ
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: تاقفنلا باب يف –٢

،رييستلا تاقفن –
.زيهجتلا تاقفن –
 يرادإلا باـــــســــحلا ىلع ةاردإلا سلـــــجم قـــفاوـــــي : ١3 ةداملا

 ،ةمرصنملا ةنسلاب نيصاخلا ،تاطاشنلا نع يونسلا ريرقتلاو
 ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ىلإو ةيصولا ةطلسلا ىلإ نالسري مث
.ةبساحمـلا سلجم ىلإو

 رـــمآلا هـــتـــفـــصب ،ةـــلاــــكولل ماـــــعلا رـــيدـــملا موـــــقي : ٢3 ةداملا
 دودح يف فرصلاب نذإلا ريرحتو تاقفنلاب مازتلالاب ،فرصلاب
 تاداريإ تادنس دعيو ،ةلاكولا ةينازيم يف ةررقملا تادامتعالا
.ةلاكولا

 لاومألا لوادتو ةيبساحمـلا تاباتكلا كسم دنسي : 33 ةداملا
 سراميو ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا هنّيعي بساحم نوع ىلإ

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو هتفيظو بساحمـلا اذه
 ةبساحمـلا دعاوق قفو ةلاكولا ةبساحم كسمت : ٤3 ةداملا

.ةيمومعلا
 طورشلا بسح ةلاكولا تاقفن ةبقارم سرامت : ٥3 ةداملا

 لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا بجومب ةدّدحـملا
.اهب

سماخلا بابلا

ةيلاقتنا ماكحأ 

 وأ اهب حرصملا تارامــثـــتسالا ةظـــفاـــح رّيــــسُت : ٦3 ةداملا
 ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا رودص خيرات لبق ةلجسملا
 روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ
 يتلا تاميظنتلاو تاعيرشتلل اقبط ةلاكولا فرط نم ،هالعأ

.تارامثتسالا هذه جاردإ اهبجومب مت
 صوصنملا ةديحولا كيبابشلا ءاشنإ راظتنا يف : ٧3 ةداملا

 كلذكو موسرملا اذه ماكحأ نإف ،هالعأ 81 ةداملا يف اهيلع
 فرط نم اهب لفكتلا متي ةيلاقتنالا ةرتفلا نع ةمجانلا راثآلا
 22 ةداملا بجومب هؤاشنإ مت يذلا يزكرماللا ديحولا كاّبشلا

 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يف خرؤملا 3٠-1٠ مقر رمألا نم
.1٠٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا

 6٥3-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت : ٨3 ةداملا
 6٠٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا 72٤1 ماع ناضمر 61 يف خرؤملا

 رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالص نمضتملاو
.ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتو

 ّةيــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــني : ٩3 ةداملا
 . ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ثلاثلا بابلا

رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا

 ةينورتكلإلا ةادألا يه رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا : ٧٢ ةداملا
 اهليجست ذنم اهتعباتمو اهتقفارمو تارامثتسالا هيجوتل
.اهلالغتسا ةرتف لالخو

 تاءارــــجإلا عـــيـــمجل يداـــملا عــــباــطلا ةـــلازإ نــمـــضت يــــهو
 تنرتنإلا ربع رامثتسالاب ةقلعتملا تاءارجإلا عيمج لامكتساو
 عوـن بسح اـهـعاـبـتا بجاوـلا تاءارــجإلا فــيــيــكــتــب حــمستو
.تابلطلا عونو رامثتسالا

 تائيهلاب ةصاخلا ةيتامولعملا ةمظنألا عم ةطبارتم نوكتو 
.رامثتسالا لعف عم ةقالعلا تاذ تارادإلاو

: يتأي ام ىلإ ةيمقرلا ةصنملا فدهت : ٨٢ ةداملا

 اهطيسبتو تارامثتسالاو تاكرشلا ءاشنإ ةيلمعب لفكتلا –
،اهليهستو

،ةيداصتقالا ةرادإلاو نيرمثتسملا نيب لصاوتلا نيسحت –

 تايفيكو اهب مايقلا نيعتي يتلا تاءارجإلا ةيفافش نامض –
،نيرمثتسملا تافلم ةجلاعمو صحف

 نم اهتساردو نيرمثتسملا تافلم ةجلاعم يف عارسإلا–
،ةينعملا تارادإلا لبق

،دعب نع مهتافلم مدقت ةعباتمب نيرمثتسملل حامسلا –

 ناوعألا ةيدودرمو ديعاوملا ثيح نم ةماعلا ةمدخلا نيسحت –
،ةمدقملا ةمدخلا ةدوجو

 تاذو ةحاتإ رثكأ اهلعجو ةماعلا قفارملا ءادأ نيسحت –
،نيرمثتسملل ةبسنلاب لهسأ جولو

 لعفب ةينعملا ةرادإلا حلاصم نيب لاعفلا نواعتلا ميظنت –
،رامثتسالا

 تارادإلا ناوعأ نيب يروفلاو رشابملا لدابتلاب حامسلا –
.ةينعملا تائيهلاو

عبارلا بابلا

ةيلام ماكحأ

 هدعي يذلا ةلاــكولا ةـــيـــنازــيم عورـــشــم ضرـــــعي : ٩٢ ةداملا
 ةيصولا ةطلسلا ىلع ،ةرادإلا سلجم ةقداصم دعب ،ماعلا ريدملا

 .هيلع اقفاويل ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ىلعو

: يتأي ام ىلع ةلاكولا ةينازيم لمتشت : ٠3 ةداملا

: تاداريإلا باب يف –١

،ةلودلا اهحنمت يتلا تاصصخملا –

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط اياصولاو تابهلا –
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 ٤٤٤١  ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٩٩٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 تاـــيفــيك ددـــحي ،٢٢٠٢ ةنــــس رــبـــمـــتبــس ٨ قــــفاوـــملا
 تارامثتسالا نع لزانتلا وأ تارامثتسالا ليجست
 ةواتإلا ليصحـت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحـت وأ
.رامثتسالا تافلم ةجلاعمب ةقلعتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولاّ نإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 892-22 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،اهريسو رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةـلاـكوــلا ميظنت

 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت ريياعم
،مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم

: يتأي ام مسري

 ٥2و 91و 81و ٤1 داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 23و
 فدهي ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1
 وأ تارامثتسالا ليجست تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه
 تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ تارامثتسالا نع لزانتلا

.رامثتسالا تافلم ةجلاعمب ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت

لوألا لصفلا

 تارامثتسالا ليجست

 نع ربعي يذلا ءارجإلا وه رامثتسالا ليجست : ٢ ةداملا
 طاشن يف رامثتسا زاجنإ يف هتدارإ نع رمثتسملا هقيرط

.تامدخ وأ /و علس جاتنإل يداصتقا

 نم ةدافتسالا لجأ نم ،رمثتسملا ىلع بجي : 3 ةداملا
 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ايازملا

 روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
 ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا نم ةمدقملا تامدخلا وأ/و ،هالعأ
 نم ةدافتسالل لباقلا هرامثتسا ليجستب مايقلا ،رامثتسالا
.هزاجنإ ةيادب لبق ايازملا

 وأ ةلاكولل ديحولا كاّبشلا ىدل رامثتسالا ليجست متي
 بلط ميدقت قيرط نع ،رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا لالخ نم
 ،موـــسرــملا اذـــهب لوألا قــــحلـــملا يف ددــــحـــمـلا جذوــــمـــنلل اقــــفو
 يف ةرشابم لخدت يتلا تامدخلاو علسلا ةمئاقب ابوحصم
 يناثلا قحلملا يف ددحمـلا جذومنلا قفو هرامثتسا زاجنإ
.موسرملا اذهب

 رمثتسملا فرط نم رامثتسالا ليجست متي نأ بجي
 جذومنلا قفو ّدعُت ةلاكو ساسأ ىلع ،هلثمم فرط نم وأ هسفن
.موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملا يف ددحمـلا

 ىرـــبكلا عـــيراـــشــملا تاراـــمثــتسا ليـــجـــست متي : ٤ ةداملا
 عيراــــشملل ديــــحولا كاّبـــشلا ىدل ةيــــبــــنجألا تارامـــثتــــسالاو
.ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا

: يتأي امب دصقي

 وأ يواسي يتلا تاراـمـثـتـسالا : ”ىرـبـكـلا عــيراــشملا“ –
،)جد 2 .٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( يرئازج رانيد )2( يرايلم اهغلبم قوفي

 كلتمي يتلا تارامثتسالا : ”ةيبنجألا تارامثتسالا” –
 نويونعم وأ نويعيبط صاخشأ ايئزج وأ ايّلك اهلامسأر
 رـــمـــثــتـــســـملا لاــملا سأر ليوـــحت نامض نم ديفتستو ،بناجأ

.هنـــع ةــمـــجاـــنـــلا تادــئاـــعـــلاو

 دـــــســـجي ،هاـــندأ 9 ةداـــملا ماـــكـــحأب ساـــســــملا نود : ٥ ةداملا
 لاكشألا قفو دعت ليجست ةداهش بجومب رامثتسالا ليجست
 نم اًروف مّلستو ،موسرملا اذهب عبارلا قحلملا يف ةددحمـلا

.صتخملا ديحولا كاّبشلا فرط

 ليجست ةداهش راثآ ذيفنتب ةينعملا تائيهلاو تارادإلا مزلت
 نم ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا ةمئاقو رامثتسالا
.ةلاكولل ديحولا كاّبشلا فرط نم ةرشؤملا ايازملا

 ميدــــقـــتل ءاــشـــنإلا تارامـــثــتسا ليــــجــست عـــضـــــخي : ٦ ةداملا
 اقفو ،انوـــناق ضّوــــفملا هلثـــمم وأ رمـــثتـــسملا فيرعت ةقاطب
 .هالعأ 3 ةداملا نم 3 ةرقفلا ماكحأل

 ةداــــــــعإ وأ /و ةعــــسوــــتلا تارامـــثـــتسا ليــــجـــستل ةبــــســـنلاب
 خسن ميدقت نّيعتي ،فيرعتلا ةقاطب ىلإ ةفاضإلاب ،ليهأتلا

 اذكو يئابجلا فيرعتلا مقرو يراجتلا لجسلا جرختسم نم
.ةقلغملا ةريخألا ةيلاملا ةنسلل ةيئابجلا ةينازيملا
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 صصح نمض لخدت يتلا ةديدجلا علسلا نوكت : ٢١ ةداملا
 ،ةكرشلل يعامتجالا لاملا سأر يف ةمهاسملا لجأ نم ةينيع
 قـــــفرـــملا جذوــــــمـــــنلا قـــفو رمـــثتـــسملا اهّدعي ةـــــمئاق عوــــضوــــم
.موسرملا اذهب سماخلا قحلملاب

 ليــجـــستلل ايازـــملل يلعـــفلا كالهــــتسالا عـــضـــــخي : 3١ ةداملا
.يئابجلا فيرعتلا مقر دادعإو يراجتلا لجسلا يف

 ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش دادعإ متي
 )27( نيعبسو نيتنثا زواجتي ال لجأ يف ةلاكولا فرط نم

 علسلل ةيلكشلا ةروتافلا رمثتسملا ميدقت ىلع ءانب ،ةعاس
.اهؤانتقا عمزملا

 ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش ميدقت بلطي ال 
 ةطبترملا ايازملا نم ةيلعفلا ةدافتسالا لجأ نم ةفاضملا

 ةديفتسملا تامدخلاو علسلا ةمئاق يف ةدراولا ةدروتسملا علسلاب
.ايازملا نم

يناثلا لصفلا

 تامدخلاو علسلا ةمئاقو ليجستلا ةداهش ليدعت
ايازملا نم ةديفتسملا

 راــــمـــثتـــسالا ليـــجـــست ةداــــهـــش نوـــكت نأ نكــــمي : ٤١ ةداملا
 جذومنلا قفو هّدعي رمثتسملا نم بلط ىلع ءانب ليدعت عوضوم
 رابتعالا يف ذخأل ،موسرملا اذهب سداسلا قحلملا يف دّدحـملا
 ةلحرم ءاضقنا لبق رامثتسالا ىلع تأرط يتلا تارييغتلا
.زاجنإلا

 جذومنلا قفو اهدادعإ متي ةلدعم ةداهشب ليدعتلا دسجتي 
.موسرملا اذهب عباسلا قحلملا يف ددحمـلا

.عورشملا زاجنإ ةرتف لالخ ّالإ طاشنلا رييغت لبقي ال

 ةكلهتسملا ايازملا رمثتسملا عاجرإ ىلإ طاشنلا رييغت يدؤي
 طاشنلا يف ايرصح لخدت يتلا ةانتقملا تادعملا ناونعب
.يلوألا

.ةرربملا قئاثولاب ليجستلا ةداهش ليدعت بلط قفري

 ةددحمـلا رامثتسالا زاجنإ لاجآ نوكت نأ نكمي : ٥١ ةداملا
 ارهش )21( رشع ينثاب ديدمت عوضوم ،ليجستلا ةداهش يف

 ةئاملاب نيرشع ةبسن ىدعتي رامثتسالا زاجنإ مدقت ناك اذإ
 .ليجستلا ةداهش يف روكذملا رامثتسالا غلبم نم )% ٠2(

 )21( رشع ينثا ةدمل ،ءانثتسا ،لجألا اذه ديدمت نكميو
 نيسمخ قوفت مدقت ةبسن ليجست ةلاح يف ةيفاضإ ارهش
.)% ٠٥( ةئاملاب

 ىلإ ةلكيـــهملا تارامثــــتسالا ليــــجـــست عــضـــخي : ٧ ةداملا
 ليهأت ريياعم زربت ةيداصتقا ةينقت ةسارد رمثتسملا ميدقت
 مقر يذيفنتلا موسرملا يف ةددحمـلا ةلكيهملا تارامثتسالا

 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 22-2٠3
 تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت ريياعم ددحي يذلا 22٠2
.مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا

 يف لــخدت يتلا تارامثــــــــتـــسالا ليـــــــجـــست مــــــتــــــي : ٨ ةداملا
 فلم ساسأ ىلع ،جراخلا نم اقالطنا طاشنلا لقن راطإ
: يتأي ام نمضتي

 نوناقلل ةعضاخلا ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –
 يرئازجلا نوناقلا بجومب ةأشنملا ةكرشلاو ةلّوحمـلا يبنجألا
 ،ضرغلا اذهل

،هلقن عمزملا رامثتسالل ةينقت ةقاطب –

 فرط نم نّيعملا صصحلا ظفاحمـل يمييقت ريرقت –
 ةتس ،رثكألا ىلع ،هدادعإ مت يذلا ايميلقإ ةصتخملا ةمكحمـلا
،ليجستلا بلط خيرات لبق رهشأ )6(

 ةباقرو شيتفت ةئيه اهدعت زيهجتلا علس ديدجت ةداهش –
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ةدمتعم

 رامثتسا يأ ليجستل ضفر لك نوكي نأ بجي : ٩ ةداملا
.ةلاكولا فرط نم احيرصو ارربم

 بلط يف ةنياعملا ءاطخألا وأ روصقلا وأ وهسلا تالاح يف 
 ماــــيـــقلا رمـــــثــتــــسملا نم ديحولا كاّبشلا بلـــطي ،ليـــجســــــتلا

 ً،اروف ،تاحيحصتلاب لفكتلا نكميو .ةبولطملا تاليدعتلاب
.رمثتسملا ةقفاوم دعب ديحولا كاّبشلا فرط نم

 تازاجنإلا ىلع ةيقبسألا اهل ةيداملا تازاجنإلا : ٠١ ةداملا
 ةنراقم ،غلابملا يف تازواجتلا نإف ،ةفصلا هذهبو .ةيلاملا

 نم لكش يأب ،رثؤت ال ،ليجستلا ةداهش يف ةدراولا كلتب
 اهيلع صوصنملا ايازملا يف رمثتسملا قوقح ىلع ،لاكشألا

 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلل اقيبطت
.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1

 نم ةديفتسملا تامدخلاو علسلا ةمئاق رشؤت : ١١ ةداملا
 اهعضي ةريشأتب ،رمثتسملا اهّدعأ يتلا ةيئابجلا ايازملا
 .تاحفصلا عيمج ىلع ،روفلا ىلع ،ديحولا كاّبشلا

 نم ةقحال ةباقر عوضوم ةمئاقلا هذه نوكت نأ نكمي
 تامدخلاو علسلا ةقباطم نم دكأتلل ،ديحولا كاّبشلا فرط
 ةلباقلا ريغ كلت ،ءاضتقالا دنع ،بحسو ،طاشنلا ةعيبط عم
 ايازملا تناك اذإ قوقحلا عاجرتسا عم ايازملا نم ةدافتسالل
.تكلهتسا دق
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 ةدافتسالا عم رامثتسالل لالغتسالا يف يئزجلا لوخدلا يدؤي
 طورشلا بسح ،ةلحرملا هذهب ةطبترملا ايازملا نم ةيروفلا
 ةيناكمإ نادقف ىلإ ،لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف ةددحـملا

 .زاجنإلا لاجآ ديدمت

 ،رمثتسملا فرط نم زاجنإلا لجأ ديدمت بلط مدقي : ٦١ ةداملا
 ىلعو ،زاجنإلا لاجآ ةياهن لبق رهشأ )3( ةثالث ،لقألا ىلع
 .لجألا اذه ةياهن دعب رهشأ )3( ةثالث ،رثكألا

 ةحونمملا )3( ةثالثلا رهشألا جردت ،لجألا ديدمت ةلاح يف
 )21( رشع ينثالا لجأ باستحا يف ،زاجنإلا ةرتف ءاهتنا دعب

.زاجنإلا ةرتف ديدمتب صاخلا ارهش

 بلط عاديإ لاجآو زاـجنإلا لاــــجآ ءاـــضـــقنا دــــــعب : ٧١ ةداملا
 رضحم دادعإ ءارجإ يف عورشلا رمثتسملا ىلع بجي ،ديدمتلا

 ايازملا ءاغلإب ةلاكولا موقت ّالإو لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم
.ةكلهتسملا

 نيتداملا يف اهيلإ راشملا مئاوقلا ليدعت نكمي : ٨١ ةداملا
 جذومنلا قفو ،رمثتسملا نم بلط ىلع ًءانب ،هالعأ 21و 11
.موسرملا اذهب نماثلا قحلملا يف دّدحـملا

 ىلإ تدأ يتلا تاءارجإلا سفن قفو مئاوقلا ليدعت متي
.لوألا اهرادصإ

 جذومنلا قفو ،ةلدعم مئاوق رادصإ مئاوقلا ليدعت نع ّرجني
.موسرملا اذهب عساتلا قحلملا يف دّدحـملا

 رادصإ مامأ اقئاع رامثتسالل يئزجلا لالغتسالا لكشي ال
 ايازم نم ةدافتسالاب رمثتسملا ظفتحي املاط ةلدعم مئاوق
.زاجنإلا

ثلاثلا لصفلا

 هليوحت وأ رامثتسالا نع لزانتلا

 تدافتسا يتلا تامدخلاو علسلا نوكت نأ نكمي : ٩١ ةداملا
 81-22 مقر نوناقلا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ايازملا نم
 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا

 صوــــصن بـــجوــمب ةــحوـــنمــملا كلـــتو ،هالــــعأ روـــكذــــملاو 22٠2
 بلطب ةلاكولا نم صيخرت ىلع ءانب لزانت عوضوم ،ةقباس
.رمثتسملا نم

 لالخ ،علــس ةدـــع وأ ةعلـــس نع لزاـــنــــتلا يدؤـــــي : ٠٢ ةداملا
.ةحونمملا ايازملا دادرتسا ىلإ ،كالتهالا ةرتف

 ةرـتـف عـم بساـنــتــلاــب هدادرــتسا بجاوــلا غــلــبملا بسحــي
.ةيقبتملا كالتهالا

 علــسلا نـــع ،ةـــلاــكولا نـــم صـــيـــخرت نود ،لزاـــــنـــتلا لـــثـــــمي

 ًالالــــخإ ،ايازــــملا نـــــم ةدافــــتـــسالا عم ةانـــــتـــقملا تامدـــــخلاو

 ايازملا ءاغلإ ىلإ يدؤيو ،ةبتتكملا تامازتلالاب رمثتسملا نـــم

 يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب ساسملا نود ةحونمملا

.هب لومعملا عيرشتلا

 علسلل يلكلا كالتهالا روف صيخرتلاب ةبلاطملا فقوتت

.ايازملا نم ةدافتسالاب ةانتقملا

 ةــقــلــعــتــملا تاــــمدــخلاو عــلــسلا نوـــكت نأ نـــكـــمي : ١٢ ةداملا

 يف اهيلع صوصنملا ايازملا نم ةدــيــفــتــســملا راــمــثــتسالاب

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناــقلا ماــكــحأ

 ةحونمملا كلتو ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا

 صيخرت ىلع ءانب ليوحت عوضوم ،ةقباس صوصن بجومب

.رمثتسملا نم بلطب ةلاكولا نم

 ،رامثتسالا نع ّيلكلا لزانتلا ،رامثتسالا ليوـــحتب دــصـــقي

 ةدئاــــــفل يـــعاــمـــتـــجالا لاــــمـــسأرلا نع لزاــــنــتلا كلذ يف اـــــمب

 .هل لزانتملا

 اهلمحتي يتلا تامازتلالا عيمجب ءافولاب هل لزانتملا مزتلي

 جذومنلا قفو ةلاكولا ىدل دهعت باتتكاب ،لزانتملا رمثتسملا

.موسرملا اذهب رشاعلا قحلملاب قفرملا

 ايازملا ءاغلإ ىلإ ةلاكولا نم صيخرت نود لزانت لك يدؤي

 ايازـــملا عوـــمـــجم لزانــــتملا رمـــثتسملا ديدــستو ةحوـــنمــملا

 يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب ساسملا نود ،ةحونمملا

.هب لومعملا عيرشتلا

عبارلا لصفلا

رامثتسالا تافلم ةجلاعمب ةقلعتملا ةواتإلا

 تافلم ةجلاعم ناونعب ةواـــتإ ةـــلاـــكولا لّصــــــحت :  ٢٢ ةداملا

 .رامثتسالا

: يتآلا وحنلا ىلع ةواتإلا غلبم ددحي :  3٢ ةداـملا
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 يرـــئازـــج راـــنـــيد )٢( يراـــيـــلم قوـــفـــي وأ اهـــغـــلـــبم يواـــســـي يتـــلا راـــمثـــتـــسالا عـــيراـــشـــم صـــخـــي اميـــف –٢
: ةيبنجألا تارامثتسالاو )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٢(

)جد( غلبملابلطلا عوضوم

 رامثتسالا ليجست ةداهش 

 ،ليجستلا ةداهش ليدعت –

،رمثتسملا نم بلطب ليجستلا ءاغلإ –

،تامدخلاو علسلا مئاوق ليدعت –

،ليجستلا ةداهش نم وأ ةمئاقلا نم لصألا قبط ةخسن –

.لالغتسالا زيح لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ –

٠٠٠.٠6






٠٠٠.٠٤

)جد( غلبملابلطلا عوضوم

 رامثتسالا ليجست ةداهش 

 ،ليجستلا ةداهش ليدعت –

،رمثتسملا نم بلطب ليجستلا ءاغلإ –

،تامدخلاو علسلا مئاوق ليدعت –

،ليجستلا ةداهش نم وأ ةمئاقلا نم لصألا قبط ةخسن –

.لالغتسالا زيح لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ –

٠٠٠.٠٠٤









٠٠٠.٠٠1

: )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٢( يرئازج رانيد )٢( يرايلم نع اهغلبم لقي يتلا رامثتسالا عيراشم صخي اميف –١

 لافغإ وأ أطخ حيحصتل ةلاكولا فرــــط نم هذاــــخــــتا مت ءارـــــــجإ لــك دـــــــــنــع ةواـــــتإلا عـــــفد نـــــم رـــــمــثـــــتـــــســملا ىــفـــــعُي :  ٤٢ ةداـملا
.رمثتسملا ىلإ بسنُي ال

.ةيمومعلا ةنيزخلا ةدئافل ةلاكولا ىدل رمثتسملا فرط نم ةواتإلا عفدُت : ٥٢ ةداملا

 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيــمـــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــــني : ٦٢ ةداملا

.22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح

نامحرلا دبع نب نميأ
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لوألا قحلملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم
 رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

.................. ديحولا كاّبشلا
رامثتسالا ليجست بلط

................................................ خيرات 

 ،...................................... .ـب ،......................................... خيراتب )ة( دولوملا ،......................................... هاندأ عّقوملا انأ
 ،........................... يف )ة(رداصلا ،...................... مقر رفسلا زاوج / فيرعتلا ةقاطبل لماحلا ،.................................... .ـب ميقملا

 يراجتلا لجسلا يف ديقملا ،.......................... باسحل ،............................... يتفصب فرصتملا ،............................ فرط نم
 ،.................................... مقر يئابجلا فيرعتلا مقرل لماحلاو ،...................................... خيراتب ،............................... مقر تحت

 / نيمهاسملا نيب ،................................................ زومرلا عوضوم  ،................................... طاشن يف رامثتسالا ليجست بلطأ
 : مهركذ يتآلا ءاكرشلا

.................................................................................................................................................. مسالاو بقللا *
.................................................................................................................................................... ةيسنجلا –
...................................................................................................................................................... ناونعلا –

.................................................................................................................................................. مسالاو بقللا *
 .................................................................................................................................................... ةيسنجلا –
...................................................................................................................................................... ناونعلا –

................................................................................................................................................. مسالاو بقللا *
 .................................................................................................................................................... ةيسنجلا –
...................................................................................................................................................... ناونعلا –

 : رامثتسالا عون – ١
: ءاشنإلا
 : عسوتلا
 : ليهأتلا ةداعإ
................................................................................................................................. : عورشملا فصو –٢
 : عورشملا دجاوت ناكم –3

......................................................................................................................................... : ةكرشلا رقم –
................................................................................................................................ : تاطاشنلا عقاوم –

............................................................................................... : ةعمزملا تامدخلا وأ /و تاجوتنملا –٤
........................................................................... : تامدخلا ميدقت وأ /و جاتنإلل ةيريدقتلا تاردقلا –٥
)رهشلاب( .......................... : زاجنإلا ةدم –٦
: اهنم ،.................: )الامتحا ةرفوتملا بصانملا ىلإ ةفاضإلاب( ةعّقوتملا ةرشابملا لمعلا بصانم –٧
.............................................. ذيفنتلا ،..................................... مكحتلا ،........................................... ريطأتلا 

 : ليهأتلا ةداعإ ،ةعسوتلا ةلاح يف
......................................................................................................................... : ةدوجوملا لمعلا بصانم *
............................................ : )رانيد وليك( ةيلام ةينازيم رخآ يف ةدراولا ةيلامجإلا تارامثتسالا غلبم *
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............................................................................... : رانيد وليكلاب رامثتسالل يريدقتلا غلبملا –٨ 
 : اهنم *
.................................................................................................................................... : رانيدلاب
.)رانيد وليكلاب( ..................................................... ةلداعملا ........................................... : ةبعصلا ةلمعلاب
................................................. : )رانيد وليكلاب( ةيئابجلا ايازملا نم ةديفتسملا تامدخلاو علسلا اهنم *
.................................................. : )رانيد وليكلاب( ةيئابجلا ايازملا نم ةديفتسملا ريغ تامدخلاو علسلا *
........................................................................... : )رانيد وليكلاب( )1( ةينيعلا صصحلل لمتحمـلا غلبملا *
: اهنم ،............................................................. : )رانيد وليكلاب( ةصاخلا لاومألاب صصحلا غلبم –٩
: دادعألاب –

................................................................................................................................................. : رانيدلاب *
................................................. : )رانيد وليكلاب( ةلداعملا ............................................. : ةبعصلا ةلمعلاب *

.............................................................................................................................. : )رانيد وليكلاب( ةينيع –
: نم ةدافتسالل يرامثتسا ليجست سمتلأ
،ةلاكولا فرط نم ةمدقملا تامدخلا             
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم )2( ................. ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ايازملا           

.رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا
: يننأب حرصأ
،رخآ رامثتسال ةبسنلاب وأ ،ليجستلا بلط عوضوم رامثتسالل ةبسنلاب ءاوس ،ايازم نم لبق نم دفتسا مل            
: ةبسنلاب ،ايازملا نم تدفتسا دقل            

 وأ/و ................................................ خيراتب ...................................................... مقر ليجستلا بلط عوضوم رامثتسالل •
%............................................... : همدقت ةبسن يذلا ............................................. خيراتب ........................ مقر ايازملا حنم ررقم

 وأ/و .............................. خيراتب ........................ مقر ليجستلا عوضوم ،)ىرخأ تاطاشن( رخآ رامثتسال ةبسنلاب •
........................................................................... خيراتب ...................... مقر ايازملا حنم ررقم

.ةقداصو ةحيحص رامثتسالاب حيرصتلا اذه يف ةدراولا تامولعملا نأب ،نوناقلا تابوقع ةلئاط تحت ،حرصأ
: ـب نوناقلا ةلئاط تحت دهعتأ

 ،عسوتلا لبق يتسسؤم ىدل دوجوملا داتعلا اذكو ،ايازملا بجومب ىنتقملا داتعلا نع ،يّلكلا كالتهالا ةياغ ىلإ ،لزانتأ ّالأ –
،ةلاكولا نم صيخرتب ّالإ

،يعورشم مدقتل يونسلا فشكلا ةلاكولل مدقأ نأ –
،لوعفملا يراسلا ميظنتلل ًاقبط ،يرامثتساب ةصاخلا تاليدعتلا لكب ةلاكولا ملعأ نأ –
.يل ةحونمملا زاجنإلا لاجآ ءاضقنا هاصقأ لجآ يف لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ بلطأ نأ –


هلثمم وأ رمثتسملا ءاضمإ

: قافرإ ،جراخلا نم اقالطنا طاشنلا لقن راطإ يف لخدت يتلا تارامثتسالل ةبسنلاب )1(
،ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن -
،هلقن عمزملا رامثتسالل ةينقتلا ةقاطبلا -
،ايميلقإ ةصتخملا ةمكحـملا فرط نم نيعم ،صصحلل تاباسحلا ظفاحـمل يمييقت ريرقت -
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ةدمتعم ةباقرو شيتفت ةئيه فرط نم دعت زيهجتلا علس ديدجت ةداهش -

 موسرملا يف ةددحـملا ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت ريياعم زربت ةيداصتقا ةينقت ةسارد قافرإ ،ةلكيهملا تارامثتسالل ةبسنلاب )2(
 ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت ريياعم ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا

.مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا تايفيكو

)عبات( لوألا قحلملا
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يناثلا قحلـملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم
 رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

............... ديحولا كاّبشلا
ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا ةمئاق

......................................... يف خرؤملا .................... مقر

......................................... يف ةخرؤملا ........................ مقر ليجست ةداهش
................................................................................................... : رمثتسملا

.............................................................................. : يئابجلا نطوملا ناونع
....................................... ينورتكلإلا ديربلا .................................. : فتاهلا

 ................................................................ باسحل فرصتأ ...................................................................... هاندأ )ة( عّقوملا انأ
................................................ ةفصب

 ةخرؤملا .................................. مقر ليجستلا عوضوم رامثتسالا زاجنإل ةهجوم ،ةمئاقلا هذه يف ةجردملا علسلا نأب حّرصأ
 .هب لومعملا ميظنتلل ًاقبط ايازملا نم ةحارص ةانثتسم ريغ ،.............................................................. يف

.كالتهالل ةينوناقلا ةرتفلا ءاضقنا ةياغ ىلإ اهب حرصملا اهتهجو ىلع ظافحلاب ،نوناقلا ةلئاط تحت ،دهعتأ





رمثتسملا ءاضمإ

ةيّمكلانييعتلا

 ةلاكولل صصخم راطإ
عّقوملا بقلو مسا

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

.............................................
 متخلاو ءاضمإلا
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ثلاثلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

ةلاكو

 قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا راطإ يف تاءارجإلا مامتإ(

)رامثتسالاب



.................................................................................................................... : )ة( دّيسلا هاندأ عّقوملا انأ

................................................................................................................................... : يتفصب فرصتملا

 يف ةديقملا ،...............................................  عقي ،ناونعلا وأ يعامتجالا اهرقم دجوي يتلا ................................... باسحل

 .................................................... يف خرؤملا ............................... مقر تحت يراجتلا لجسلا

............................................................................................. ىلإ ةلاكولا هذه بجومب حنمي

.......................................................................... مقر رفسلا زاوج /فيرعتلا ةقاطب لماحلا

.................................................... فرط نم ..........................................  خيراتب )ة(رداصلا

............................................................................................... يناكمو يماقم يف فرصتلا

.نوناقلا هب حمسي اميف اهلامعتسال ترّرح

........................................................... يف ....................................  ـب

هيلع قداصم عيقوت
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عبارلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

 رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

........................ ديحولا كاّبشلا

رامثتسالا ليجست ةداهش

................................................ خيرات ....................... مقر



 ،................... ـل يزكرماللا ديحولا كاّبشلا /ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملل ديحولا كاّبشلا ريدم ،هاندأ عّقوملا انأ
 خيراتب )ة( دولوملا ................................... بلط ىلع ءانب فوصوملا ،هاندأ روكذملا رامثتسالا ليجستب تمق ينأ دهشأ
 رفسلا زاوــــج /ةيــــنـــطولا فـــــيرـــعتلا ةــــقاـــــطب )ة( لماحلا ...........................  ـب )ة( نكاسلا ......................... ـب ................................

 ............................................. ةفصب )ة( فرصتملا ........................... فرط نم ..................... يف )ة( ةرداصلا ....................... مقر
 .......................................... مقر تحت يراجتلا لجسلا يف دّيقملا ................................... )ة( نطوتملا ،.......................... باسحل

 .................................... يف خرؤملا ................................. مقر يئابجلا فيرعتلا مقرل )ة( لماحلاو .................................. خيراتب
 يتآلا ءاكرشلا / نيمهاسملا نيب ........................................... زومرلا عوضوم ةطشنأ وأ ..................... طاشن ةسراممل ةأشنملا
 : مهركذ

.............................................................................................................................................. مسالاو بقللا *

................................................................................................................................................ ةيسنجلا –

................................................................................................................................................... ناونعلا –

.............................................................................................................................................. مسالاو بقللا *

................................................................................................................................................. ةيسنجلا –

................................................................................................................................................... ناونعلا –

.............................................................................................................................................. مسالاو بقللا *

................................................................................................................................................. ةيسنجلا –

.................................................................................................................................................... ناونعلا –

 : رامثتسالا عون –١

ءاشنإل

 عسوتلا

 ليهأتلا ةداعإ

..................................................................................................................................... : عورشملا فصو –٢

 : عورشملا دجاوت ناكم –3

...................................................................................................................................... : يعامتجالا رقملا –

..................................................................................................................................... : تاطاشنلا عقاوم –

.................................................................................................... : ةعمزملا تامدخلا وأ /و تاجوتنملا –٤

........................................................................................... : تامدخلا وأ /و جاتنإلل ةيعقوتلا تاردقلا –٥



٠٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٢
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١

....................................: )رهشلاب( زاجنإلا ةدم – ٦

 : اهنم ،........................................: )الامتحا ةرفوتملا بصانملا ىلإ ةفاضإلاب( ةعّقوتملا ةرشابملا لمعلا بصانم –٧
 ............................................. ذيفنتلا ،............................................ مكحتلا ،.......................................... ريطأتلا

 : ليهأتلا ةداعإ ،ةعسوتلا ةلاح يف

........................................................................................................................... ةدوجوملا لمعلا بصانم *

...............................................)رانيد وليك( ةيلام ةينازيم رخآ يف ةدراولا ةيلامجإلا تارامثتسالا غلبم *

......................................................................................... )رانيد وليكلاب( رامثتسالل يريدقتلا غلبملا –٨ 

 : اهنم

....................................................................................................................................)رانيد وليكلاب(رانيدلاب

.)رانيد وليكلاب( .......................................... ةلداعملا .............................................. : ةبعصلا ةلمعلاب

...................................................: )رانيد وليكلاب(ةيئابجلا ايازملا نم ةديفتسملا تامدخلاو علسلا اهنم –

...................................................: )رانيد وليكلاب( ةيئابجلا ايازملا نم ةديفتسملا ريغ تامدخلاو علسلا –

................................................................................: )رانيد وليكلاب( ةينيعلا صصحلل لمتحمـلا غلبملا –

 : اهنم ،.......................................................................................: )رانيد وليكلاب( ةصاخلا لاومألا غلبم – ٩

........................................................................................................................................: )رانيد وليكلاب( رانيدلاب

....................................................................................................................: )رانيد وليكلاب( ةبعصلا ةلمعلاب

................................................................................................................: )رانيد وليكلاب( ةينيعلا صصحلاب

: ليجستلا اذه راثآ

 81-22 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ايازملا نم ةدافتسالل نوناقلا ةوقبو ةيلآلا ةيلباقلا رامثتسالا اذهليجست لّوخي
 يهو ،ماعلا نوناقلا ايازم ىلع ةدايز ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا
 : )نوناقلا داوم عجرم(

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

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

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

.يئابجلا فيرعتلا مقر دادعإو يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ايازملل يلعفلا كالهتسالا عضخي





كاّبشلا ريدم

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

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

متخو ءاضمإ

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

)عبات( عبارلا قحلملا
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سماخلا قـحلـملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

 رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

......................... ديحولا كاّبشلا

ةينيعلا صصحلل ةّلكشملا علسلا ةمئاق

......................................................... يف خرؤملا ................................ مقر ليجستلا بجومب ةدعم ةمئاق 

...................................................................................................................................................: رمثتسملا

.............................................................................  ةسسؤملا / ةكرشلا ةدئافل ةمدقملا ةينيعلا صصحلا ةمئاقلا هذه لكشت 

 رامثتسالا زاجنإل ةهجوملا .................................... هتفصب فرصتملا .................................... ةدّيسلا /دّيسلا فرط نم 
.................................................. يف ةخرؤملا ............................ مقر ليجستلا ةداهش عوضوم






رمثتسملا ءاضمإ

هيلع قدوصو ئرق

)ج د وليك( غلبملاةيّمكلانييعتلا

)ج د وليك( يلامجإلا غلبملا

ةلاكولل صصخم راطإ
عّقوملا بقلو مسا
...............................
...............................

متخلاو ءاضمإلا
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سداسلا قحلملا

 ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم
رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

........................ ديحولا كاّبشلا
رامثتسالا ليجست ةداهش ليدعت بلط

................................................ خيرات ....................... مقر

 ليجست تايفيك ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 992-22 مقر يذيفنتلا موسرملا(
)رامثتسالا تافلم ةجلاعمب ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ تارامثتسالا نع لزانتلا وأ تارامثتسالا

.................................................................................................................................................................... هاندأ عّقوملا انأ

 ................................. مقر ليجستلا ةداهش نم ديفتسملا ................................. باسحل ............................ ةفصب فرصتملا
............................................................................................................................... خيراتب

: سمتلأ

: ةيتآلا بابسألل ةداهشلا ليدعت– ١

: رييغتلا –

............................................................................................. ةيراجتلا ةيمستلا

..................................................................................... يعامتجالا رقملا ناونع

.................................................................... يرامثتسالا عورشملا دجاوت ناكم

.................................................................... يراجتلا لجسلا يف ليجستلا مقر

..................................................................................... ةكرشلل ينوناقلا لكشلا

............................................................................................................... طاشنلا

............................................................................................................... رّيسملا

....................................................................................  مهاسم وأ ديدج كيرش لاخدإ –

................................................................................... رامثتسالا نع لزانت وأ ليوحت –

......................................................................................................... )ديدحتلل( اهريغ –

: ةيتآلا ةمعادلا تادنتسملا ،ضرغلا اذهل ،قفرأ

– .....................................................................................................................................

– .....................................................................................................................................

: لجأ نم رامثتسالا زاجنإ لاجآ ديدمت –٢

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

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



رمثتسملا ءاضمإو خيرات
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عباسلا قحلملا

 ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

.................. ديحولا كاّبشلا

.............................. يف ةخرؤملا .............. مقر ليجستلا ةداهشل ................... يف ةخرؤم ......... مقر ةلدعم ةداهش



 ليجست تايفيك ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 992-22 مقر يذيفنتلا موسرملا(
)رامثتسالا تافلم ةجلاعمب ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ تارامثتسالا نع لزانتلا وأ تارامثتسالا

 .................................. ـل يزكرماللا ديحولا كاّبشلا /ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملل ديحولا كاّبشلا ريدم دهشي
 : بلطلا ىلع ءانب .................................. يف ةخرؤملا ........... مقر ليجستلا ةداهش ليدعت ىلع

............................................................... : يف مدقملا –

..................................... : ةدّيسلا /  دّيسلا فرط نم –

.................................................... ةفصب فرصتملا –

................................................................... باسحل –

: ـب قلعتي ةداهشلا ليدعت

: رييغتلا )١

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

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

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

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

... /.... /.... ىلإ زاجنإلا لاجآ ديدمت )٢

كاّبشلا ريدم

متخلاو ءاضمإلا

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

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

..............................................................................
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نماثلا قـحلـملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم
رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

................. ديحولا كاّبشلا

ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا ةمئاق ليدعت بلط
 ليجست تايفيك ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 992-22 مقر يذيفنتلا موسرملا(

 )رامثتسالا تافلم ةجلاعمب ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ تارامثتسالا نع لزانتلا وأ تارامثتسالا

................................................................................................................................... : هاندأ )ة( عّقوملا انأ
......................................................................... ـب ..................................................................... يف )ة(دولوملا
.................................................................................................................................... ةفصب مساب فرصتملا

............................................................................................................................................................ باسحل
............................................يف ةخرؤملا.....…........................................... مقر ليجستلا ةداهش نم ديفتسم
: ةيتآلا تامدخلاو علسلا مئاوق نم ديفتسملا

................................... يف ةخرؤملا .............................. مقر –
................................... يف ةخرؤملا .............................. مقر –

: سمتلأ
 : هاندأ ةنّيبملا تامدخلاو علسلا بحس –١

يلسلستلا مقرلا ةمئاقلا عجرمةيمكلانييعتلا

: هاندأ ةنّيبملا تامدخلاو علسلا لاخدإ –٢

 ....................................................................................... ةيتآلا بابسألاب ةرربم ةسمتلملا تاليدعتلا
: ةيتآلا قئاثولا اهيلع دهشتو
– ................................................................................
– ................................................................................
– .................................................................................
 

رمثتسملا ءاضمإ 

ةيمكلانييعتلا يلسلستلا مقرلا

ةلاكولل صصخم راطإ
............................... : مقر

............................... : خيرات
متخلاو ءاضمإلا

1
2
3

1
2
3
٤
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عساتلا قحـلـملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

 رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

....................ديحولا كاّبشلا

 ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلل ةيليدعتلا ةمئاقلا

 ..........................................  يف ةخرؤملا ............................................. مقر

......................................................... يف ةخرؤملا ..................... مقر رامثتسالا ليجست ةداهش

.................................................................................................................. : رمثتسملا

...................................................................................................................... : ناونعلا

......................................... ينورتكلإلا ديربلا ................................................. فتاهلا

.............................................................. يف خرؤم ............................ مقر ليدعت بلط

: بحسلا عوضوم تامدخلاو علسلا ةمئاق –١

يلسلستلا مقرلا ةمئاقلا عجرمةيّمكلانييعتلا

1
2
3
......

: ةلخدملا تامدخلاو علسلا ةمئاق –٢

ديحولا كاّبشلا

متخلاو ءاضمإلا

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

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

ةيّمكلانييعتلا يلسلستلا مقرلا

1
2
3
٤
......
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رشاعلاقحـلـملا 

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

 رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

............ديحولا كاّبشلا

رامثتسالا ليوحـت راطإ يف هل لزانتملا مازتلا





.......................................................................................... : هاندأ عّقوملا انأ

.................................................................................................... : يف دولوملا

................................................................................. : * يتفصب فرصتملا

................................................................................ : يئابجلا فيرعتلا مقر

.................................................................................... : يراجتلا لجسلا مقر

: لوألا رمثتسملا اهب دهعت يتلا تابجاولا عيمجب يئافوب ةلاكولا ىدل مزتلأ

...................................................... : ةيعامتجالا ةيمستلا وأ بقللاو مسالا –

...................................... : يف ةخرؤملا ...................... : مقر ليجستلا ةداهش –



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

هل لزانتملا نم قداصم ءاضمإ











ةسسؤملا لغتسم وأ ةسسؤملل ينوناقلا لثمملا )*(
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 ليهأت ةداعإ وأ ريوطت وأ نيوكت ضرغب ،لكشلا سفنب
،ةيراجتلا تامدخلاو علسلا جاتنإل ةيداصتقالا تاطاشنلا

 ةهجوملا علسلا ثادحتسا وأ ءانتقاب ةطبترم ةمدخ لك – ب
.ةيراجتلا تامدخلاو علسلا جاتنإل ةيداصتقالا تاطاشنلل

يناثلا لصفلا

 ةلباقلا ريغ تامدخلاو علسلاو تاطاشنلا مئاوق
ايازملا نم ةدافتسالل

 ةمــظـــنألا نـــم ةداـــفــتـــسالل ةلـــباـــق رـــيـــغ نوـــــــكت : 3 ةّداملا
 نوناقلا نم 82و 62 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ةيزيفحتلا

 ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر
 : هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي

 ماـظـن“ اـيازـم نـم ةداـفـتسالـل ةــلــباــقــلا رــيــغ تاــطاشنــلا –أ
 قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةمئاقلا يف ةدراولا ”قطانملا
،موسرملا اذهب لوألا

 صوصنملا ةمئاقلا يف ةدراولا تاطاشنلا ىلإ ةفاضإلاب –ب
 ةلباقلا ريغ تاطاشنلا ،موسرملا اذهب لوألا قحلملا يف اهيلع
 ةمئاقلا يف ةدراولا ”تاعاطقلا ماظن“ ايازم نم ةدافتسالل
،موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا

 ماظنلا ريغ يئابج ماظن تحت ةسرامملا تاطاشنلا – ج
،يقيقحلا

 ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ريغ تاطاشنلا – د
 بجوتست ةغيص قفو تاطاشنلا هذه ةسرامم ةلاح يف ّالإ
.يراجتلا لجسلا يف اهليجست

 تاطاشنلا ،ةيزيفحتلا ةمظنألا نم اضيأ ىنثتست : ٤ ةّداملا
 : يتلا

 قيبطت لاجم جراخ ،ةصاخ تاعيرشت بجومب ،عقت – أ
 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا

،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2
 ةدافتسالا ،يميظنت وأ يعيرشت مكح بجومب ،اهنكمي ال – ب

،ةيئابج ايازم نم
.اهب صاخ ايازم ماظن ىلع رفوتت – ج
 صوصنملا ةيزيفحتلا ةمظنألا نم ىنثتست : ٥ ةّداملا

 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا يف اهيلع
 : هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1

 كلت ريغ ،يلاملا يبساحـملا ماظنلل ةعضاخلا علسلا لك – أ
 تاءانثتسالا ادع ام ،تاتيبثتلا باب تاباسح يف ةجردملا
،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

 ةدراولاو تاتيبثتلا باب تاباسح يف ةجردملا علسلا – ب
.موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةمئاقلا يف

 زيهجتلا علس ،ةيزيفحتلا ةمظنألا نم ىنثتست : ٦ ةّداملا
 .جاتنإلا تازيهجتو طوطخ اهيف امب ،ةلمعتسملا

 ٤٤٤١  ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٠٠3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 مئاوــــق ددــــحي ،٢٢٠٢ ةــــنــــس رـــبمتـــبس ٨ قـــفاوــــملا
 ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تامدخلاو علسلاو تاطاشنلا

 لـــــيوـــمــتلا نـــم اــــيندلا دودــــحلا اذــــكو اـــيازـــملا نــــم
.ليوحتلا نامض نم ةدافتسالل

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ةدعقلا يذ ٥1 يف خرؤملا 11-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ماظنلا نمضتملاو 7٠٠2 ةنس ربمفون ٥2 قفاوملا 82٤1 ماع
،يلاملا يبساحـملا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خّرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 9٤2-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1
 ةنّودم نييحتو رييست طورش اذكو روحمتو ىوتحم ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا

 يف خرؤملا 892-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،اهريسو رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا ميظنت

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 نم 92و 62و ٥2و 8 داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا

 اذه فدـــــهي ،راـــمـــثـــتـــسالاب قـــلــعـــتملاو 22٠2 ةنـــس وــيـــلوـــي ٤2
 ريغ تامدخلاو علسلاو تاطاشنلا مئاوق ديدحت ىلإ موسرملا
 ليومتلا نم ايندلا دودحلا اذكو ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا
 .ليوحتلا نامض نم ةدافتسالل

 تامدخلاو علسلاب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي : ٢ ةّداملا
 : يتأي ام رامثتسالا زاجنإ راطإ يف ةرشابم لخدت يتلا

 ريغ وأ ةيدام ،ةلوقنم ريغ وأ ةلوقنم ،ةعلس لك – أ
 مادتسملا لامعتسالل ةهجوم ،ةثدحتسم وأ ةانتقم ،ةيدام
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 لــــجأ نــــم ،هالـــعأ روـــكذـــملاو 22٠2 ةــــنـــس وـــيلوي ٤2 قـــفاوــملا
 ةصح ساسأ ىلع بستحـملا ،ليوحتلا نامض نم ةدافتسالا
 قـــــــــتاـــع ىلع عــــقت يـــتلا يـــجراـــخلا ردـــصـــملا تاذ لــــيوـــمـــتلا
 %٥2 ـب ،رامـــثتـــسالل ةـــيلامــجإلا ةــــفــــلكــــتلا يف نيرــــــمثـــتـسملا

.رامثتسالا غلبم نم

 نود هالعأ ددحـملا ىندألا دحلا غلبم رفوت مدع لوحي ال
 قح نم رامثتسالا مرحي هنأ ريغ ،ايازملا نم ةدافتسالا

 مقر نوناقلا نم 8 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا نامض
 ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 22-81

.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس

 ّةيـــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرــملا اذــــه رــشـــنـــي : ٩ ةّداملا
 .ّةيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 يف ديقت مل اذإ ،ةيزيفحتلا ةمظنألا نم ديفتست ،اهنأ ريغ
 علس ،هالعأ ٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءانثتسالا ةمئاق
 ةينيع اصصح لكشت يتلا ةدروتسملاو ةدّدجملا زيهجتلا

 نم تاطاشنلا لقن تايلمع راطإ يف لخدت يتلاو ةيجراخ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،جراخلا

 اذه يف اهيلع صوصنملا تاءانثتسالا صخت ال : ٧ ةّداملا
 ”ةلكيهملا تارامثتسالا“ ماظنل ةعباتلا عيراشملا ،موسرملا
 ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم ٠3 ةداملا يف ةروكذملا
 روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ
.هالعأ

ثلاثلا لصفلا

 ةدافتسالل ليومتلا نم ايندلا دودحلا

ليوحتلا نامض نم

 8 ةداملا يف هيلع صوصنملا ىندألا دحلا دّدحي : ٨ ةّداملا
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم

لوألا قحلملا
قطانملا ماظن ايازم نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تاطاشنلا ةمئاق

)يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا تاطاشنلا ةنّودم بسح(

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا











 لامعتسا نع ةجتانلا تاجوتنملا ءانثتساب
)بيلحلا عمج نم اقالطنا( جزاطلا بيلحلا





 هكاوفلا نم اقالطنا جتنملا ريصعلا ءانثتساب
ةيلحـملا ةجزاطلا





 بسح ةعانصلا ةرازو نم ةقفاومب ادع ام
يلحـملا ضرعلا







جاتنإلا
)تيربكلا ( باقثلا داوعأ ةعانص

حيلستلا ديدح جاتنإ


ةناحطلا
)ةنبلم( هتاقتشمو بيلحلا جاتنإ



عيبانيلا هايمو ةيندعملا هايملا جاتنإ
)مظنم طاشن( ةيغبتلا داوملا ةعانص

 ةفلتخملا تابورشملا جاتنإ


 عنصم( يدامرلا تنمسإلل يعانصلا جاتنإلا
)تنمسإلا
رجآلا عنصم



ةيراقعلا ةيقرتلا ةسسؤم
حباسملا بيكرتو زيهجت ءانب

تامامحلاو ةنوصلا بيكرتو زيهجتو ءانب
تنيمألا ةعانص

لّوألا بابلا
٤٠١-٧١٢
جرختسم

٦٠١-٢٠١
٧٠١-١٠١
٧٠١-١٠٢



٧٠١-٥٠٥
٧٠١-٠١٥
٧٠١-١١٥



جرختسم
٩٠١-١٠١
جرختسم

٩٠١-٧٠١
٩٠١-٨١٢
٩٠١-٥٢٢
٩٠١-٦٢٢ 
١٠3-١١١
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)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا













لصفلا لك
لصفلا لك
لصفلا لك







ةيعانصلا ريغ


ةيعانصلا ريغ


موجن يذ معطم وأ ةلسلس ادع ام

موجن يذ معطم وأ ةلسلس ادع ام
موجن يذ معطم وأ ةلسلس ادع ام































فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا
 ةسرامملا ةيفرحلا تاطاشنلا لاكشأ لك
 اذكو لزانملا يف وأ لقنتلاب وأ لاوجتلاب

 نم 6 ةداملا موهفمب نونفلاو ةيديلقتلا فرحلا
 ةنس رياني ٠1 يف خرؤملا 1٠–69 مقر رمألا
 ةعانصلا مكحت يتلا دعاوقلا ددحي يذلا 6991

.فرحلاو ةيديلقتلا
ةلمجلاب ةراجتلا

ةئزجتلا ةراجت
داريتسالا

داريتسالا لاكشأ لك
 تامدخلا

ةيديلقت تايولحو ةزبخم
ةيعانص ريغ ةزبخم

يباشع
تايولح

دقرم
)معطم( لماك ماعطإ

)دوف تساف( عيرس ماعطإ
)قرطلا تاطحم( ىهقم ،معطم

 ريصع بارشو تاجلثملا ريضحت ،ةدشقم
ةجلثملا ةدشقلاو هكاوفلا

ىوشم
تاجلثملاو رئاطفلا ،تابورشملا كشك

معطمو ىهقم
 معطم
ىهقم

ةيلوحكلا تابورشملا كالهتسا تالحم
ياش ةعاق

تابورشملاو ةوهقلل ةيلآلا تاعزوملا لالغتسا
يبدأ ىهقم

 ريغو ةيئاذغلا داوملل ةيلآلا تاعزوملا لالغتسا
ةيئاذغلا

ماعطلا رضحم
)نيومت( زايتما

 يناثلا لصفلا










ثلاثلا لصفلا
 عبارلا لصفلا
سماخلا لصفلا



 سداسلا لصفلا
٢٠٢-٧٠٤
٢٠٢-٨٠٤
١٠٥-٩١١
١٠٥-٢٠٢
١٠٦-٠١١
١٠٦-١٠٢
١٠٦-٢٠٢
3١٠٦-٠٢
١٠٦-٤٠٢



١٠٦-٥٠٢
١٠٦-٦٠٢
١٠٦-٧٠٢
١٠٦-٨٠٢
١٠3-١٠٦
٢٠3-١٠٦
3٠3-١٠٦
٤٠3-١٠٦
٥٠3-١٠٦
٦٠3-١٠٦



١٠٦-٢٠٤
3١٠٦-٠٤
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 ةيلديص
فاعسإلا تارايسل ةصاخ تامدخ

ةيزئانج تامدخ
ةفيلألا تاناويحلا فيظنتو ضيورت

بالكلاو
تاقابسلل تاناويحلا بيردت

بئارم
)فقوم ( ةأيهم فقوت ةحاسم

تالفحلا ةعاق لالغتسا
قئاس نودب وأ عم تارايسلا ءارك

براوقلاو ةهزنلا نفس ءارك
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلل تاودأو تادعم ءارك

بتكملاو يلآلا مالعإلا تازيهجت ءارك
ةفلتخملا تازيهجتلاو تالآلاو تانكاملا ءارك

نزولا داتع ءارك
ةيرانلا تاجاردلاو تاجاردلا ءارك

مييختلا زيهجتو داتع ءارك
تاضارعتسالاو تالفحلاب صاخ داتع ءارك

صاخشألا لقن
ةرجألا تارايس ةسسؤم

 داوملاو تادعملاو تازيهجتلاب نيومتلا ةسسؤم
تاعامجلاو معاطملاو يهاقملاو ةيئاذغلا

)ةسسؤم ( تاهاجتالا لك يف ليحرت
علسلا نيزخت

 ماظنلا تحت عقاو نيزخت( ةماع نزاخم
)يكرمجلا



يربلا لقنلا لكايه رييست
نيرفاسملاو عئاضبلا لقن لئاسو راجئتسا

ةقايسلا ميلعت ةسردم
ةقايسلا سرادم
 نحشلا طيسو

تالومحلاو نفسلا عدوم ،ةيرحبلا ةرسمسلا

كرامجلا ىدل دمتعم ليكو

٢٠٦-١٠١
٢٠٦-٤٠١
٢٠٦-٩٠١
٢٠٦-١٠٢



3٢٠٦-٠٢
١٠٠-3٠٦
٢٠٠-3٠٦
3٠٠-3٠٦
٤٠٠-3٠٦
٥٠٠-3٠٦
٧٠٠-3٠٦
٨٠٠-3٠٦
٩٠٠-3٠٦
٠١٠-3٠٦
١١٠-3٠٦
٢١٠-3٠٦
3١٠-3٠٦
٤٠٦-٢٠١
3٤٠٦-٠١
 ٤٠٦-٧٠١



٤٠٦-١٠٦
٤٠٦-٤٠٦
٤٠٦-٥٠٦





٤٠٦-٦٠٦
٤٠٦-٩٠٦
٤٠٦-٢١٦
3٤٠٦-١٦
٤٠٦-٤١٦
٤٠٦-٥١٦
٤٠٦-٧١٦

)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا



ريبكلا بونجلا تايالو ادع ام












ريبكلا بونجلا تايالو ادع ام
 قدانفلا تاكرش ةدئافل ادع ام
موجن تاذ قدانفلا ةدئافل ادع ام



























 ماظنلا تحت ةعقاولا تاعدوتسملا ءانثتساب
 ىوتسم ىلع اهؤاشنإ مت يتلا يكرمجلا

تاكرشلا
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)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا

































































 ريبكلا بونجلاو بونجلا تايالو ادع ام
 ايلعلا باضهلاو

 دوقولا تاطحم
جيراهصو تاخضم

دوقولاب تارئاطلاو رخاوبلا ديوزت
لسغلا ةطحم

ةكرحتم ميحشت ةطحم
لقنتملا بأرلاو رجلا تامدخ

اهريغو ةعتمألا عاديإ
تالامعتسالا لكل ءالط ريضحت

ليسغلا عمجم
راهشالا ةلاكو

ريوصتلا تالاكو
مالفألا عيزوت

 بيصانيلاو ةيضايرلا تاناهرلا ةسسؤم
)ةلودلاب ةصاخ(

ةيضاير ةأشنم
 ةيئاملا تاضايرلا ةسسؤم

)حبرلا ضرغل (  
باعلأ ةعاق

ريوصتلا ويدتسا
)يكوج كسيد( تالفحلا ءايحإ

 تازيهجتلاو تادعملا ،تاجوتنملا لك ضرع
)ضرع ةعاق(

ىهلملا لالغتسا

 ةيليللا ةناحلا لالغتسا
)يليللا يدانلا(

)كيتوكسدلا( صقرملا لالغتسا
يلام نامتئا ةسسؤم

ةينوناقلا ةراشتسالا بتكم
 ةكرش( طاشنلا تاعاطق لك تاسسؤم ةرادإ

)م ت ش ةلودلا تاسسؤم رييست
 قاوسألا تاسارد ،ميظنتلا يف تاساردلا بتكم

تاءاصقتساو

ةينقتلا تاساردلاو ةسدنهلا بتكم


٤٠٦-٨١٦
٤٠٦-٩١٦
٤٠٦-٠٢٦
٤٠٦-٢٢٦
٤٠٦-٦٢٦
٤٠٦-٧٢٦
٤٠٦-٨٢٦
١3٤٠٦-٦
٢3٤٠٦-٦
٥٠٦-١٠٠
٥٠٦-٢٠٠
٥٠٦-٥٠٠
٥٠٦-٤١٠



٥٠٦-٥١٠
٥٠٦-٦١٠



٥٠٦-٩١٠
٥٠٦-٠٢٠
3٥٠٦-٢٠
٥٠٦-٤٢٠



٥٠٦-٥٢٠
٥٠٦-٦٢٠



٥٠٦-٧٢٠
3٧٠٦-٠٠
٧٠٦-٤٠٠
٧٠٦-٥٠٠



٧٠٦-٦٠٠


٧٠٦-٧٠٠
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)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا





































































ةبساحـملا ةسسؤم
نيراتملاو ةيحاسملا بتكم
لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه

نمألاو ةسارحلا ةسسؤم
فلتلا ةنياعم ةيضوفمو ةينقتلا ةربخلا ةكرش
 يبطلا مالعإلاو ةيقرتلل ةينالديصلا ةسسؤملا

 ةينالديصلا تاجوتنملا لوح يملعلاو
ةيبطلا تامزلتسملاو

 يف ةدعاسمو تاسارد ،ةراشتسا بتكم
رامثتسالا

 ةيفاقثلا تارهاظتلا ميظنت ةسسؤم
ةيملعلاو ةيداصتقالاو

ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت ةسسؤم
)ينورتكلإلا ىهقملا( ىهقم ربيس

 ةينطولا تاسسؤملا ةدعاسمو ةراشتسا
ةقاطلاو ةعانصلا لاجم يف ةيلودلاو

 ةيقئاثولاو فيشرألا يف تاساردلا بتكم
تامولعملاو

ينف عباط تاذ تامدخ ميدقتو ةراشتسا
ةيلاملا تامييقتلا

نمألا ناديم يف ةدعاسمو ةراشتساو ةسارد
ويديفلا ةعاق لالغتسا

ةيمالعإلا ةبتكملا لالغتسا
)كيتايديملا (

ةضباقلا ةكرشلا
 ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف ةراشتسا

ةيكلساللاو
 ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ لالغتساو ءاشنإ

 امب يفاضإ ريعست تاذ ةيلعافتلا ةيكلساللاو
 سكتويدألا تامدخ اهيف

ةيئاذغلا داوملاو تاجتنملا فيلغتو بيضوت
ةجسنألل ةيلوألا داوملا فيلغتو بيضوت

 ةيئايمكلا تاجتنملا فيلغتو بيضوت
ةدمسألاو

 )أ م ف م غ( ىرخألا ةفلتخملا تاجتنملا بيضوت
)ةننقملا تاجتنملا ءانثتساب(

٧٠٦-٨٠٠
٧٠٦-٠١٠
٧٠٦-١١٠
٧٠٦-٢١٠
٧٠٦-٥١٠
٧٠٦-٦١٠





٧٠٦-٧١٠


٧٠٦-٨١٠

٧٠٦-٢٢٠
٧٠٦-٦٢٠
٧٠٦-٨٢٠



١3٧٠٦-٠


٢3٧٠٦-٠
٦3٧٠٦-٠
3٧٠٦-٤٠
٧٠٦-٤٤٠
٧٠٦-٥٤٠



٧٠٦-٧٤٠
٧٠٦-١٦٠



٧٠٦-٨٦٠




٨٠٦-١٠٠
٨٠٦-٢٠٠
3٨٠٦-٠٠



٨٠٦-٤٠٠
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)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا









































لسالسلا ادع  ام


لسالسلا ادع ام
















 ةراشتسالاو  ايراتيركسلا لامعأ ةسسؤم
ةيرادإلا

ةفلتخملا تاخاسنتسالاو تاططخملا بحس
تاءاضمإلا عباوطو ماتخألا عنص

ةيفحص ةسسؤم
)نوف يسكاط( يمومع فتاه

)سكديس( ةيديربلا قيدانصلا رييست
 ءادنلا زكارم لالغتساو ءاشنإ

ةيراقع ةلاكو
ةيراقعلا كالمألا ةرادإ

ةيلام ةسسؤم
كنب

طايتحالاو ريفوتلا قودنص
نيمأتلا ةسسؤم

 ةصروبلا تايلمع يف ءاطسو
فرصلا ليكو

نيمأتلل ةطاسو ةكرش وأ تانيمأت طيسو
تانيمأتلل ماع ليكو

لامعأ بتكم
يراجت ليكو

تارايسلا قحاول بيكرتو زيهجت
 حيلصتلا ،تارايسلل يكيناكيملا حيلصتلا
 لكل ةيكيناكيم عطقو ماسقأل صصختملا

تارايسلا
يلامجلا جالعلاو ةقالحلا

ةنوصو مامح
تاشرم

راخبلاب يكلا فظنم وأ ةغابصلا
 تاعامجلاو لودلل ةيراجت ةلاكو وأ ليثمت

ةيبنجألا
 ةيمومعلا تاسسؤملل ةيراجت ةلاكو وأ ليثمت

ةيبنجألا
تادنسلا عاديإ ةسسؤم

ةعيبطلا ماسر

٩٠٦-١٠٠


٩٠٦-٢٠٠
3٩٠٦-٠٠
٠١٦-٢٠٠
٠١٦-٥٠٠
٠١٦-٦٠٠
٠١٦-٩٠٠
١١٦-٤٠٠
١١٦-٦٠٠
٢١٦-٢٠١
3٢١٦-٠١
٢١٦-٤٠١
٢١٦-٥٠١
٢١٦-٧٠١
٢١٦-٢٠٢
3٢١٦-٠٢
٢١٦-٤٠٢
٢١٦-٥٠٢
٢١٦-٦٠٢
٢3١-3١٦



٤٠٢-3١٦


٤١٦-١٠٠
٤١٦-٢٠٠
3٤١٦-٠٠
٤١٦-٤٠٠
٥١٦-١٠٠



٥١٦-٢٠٠


٥١٦-٥١٠
٦١٦-٥٠٠
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يناثلا قحلملا
تاعاطقلا ماظن ايازم نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تاطاشنلا ةمئاق

)يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا تاطاشنلا ةنّودم بسح(

تاظحالملا ايازملا نم ىنثتسملا طاشنلا ةيمست طاشنلا زمر



: ءانثتساب
 ءانثتساب نيدعتلا تاجتنم عيمج جارختسا -

،ماكرلا
،)اهريغو ساملا( ةميركلا راجحألا جارختسا -
.نداعملا ةجلاعم -
:ءانثتساب
 يف نامدختسملا اكـيلـــسلاو لــــمرلا جارــــخـــتـــــسا -

،ةيجاجزلا يناوألا
،كبسملا بلاوق ةعانص -
 يعانص قيبطت يأو ةطشاكلا داوملا ةعانص -

.رخآ
: ءانثتساب
  قورحـملا نيطلا نم ءارمحلا تاجتنملا ةعانص -

،)مواقملا ريغ ةوردلا ديمرق(
 نيطلا نم ةمواقم ريغ ىرخأ ءانب داوم ةعانص -

 ، طبرلا راجحأ ،ةيضرألا نييطت ،بوط( قورحـملا
.) تارامعلل ىرخأ داومو تارجأ ،تاطالب

: ءانثتساب
 يئايميكلا لاــمعــتــسالل ةـــيــفزـــخ تاودأ عــــنــــص -

 ،ينقتلاو
.فزخلا جاتنإ نم % ٠3 ،لقألا ىلع ،ريدصت -

 ةيندعملا تاجتنملا ريضحتو جارختسا
ةفلتخملا

 جارختسا ،لمرلا ريضحتو جارختسا
ةينيرغلا نداعملا

 ريغ نيطلا تاجتنمل يعانصلا جاتنإلا
)يعانصلا ديمرقلا و رجألا عنص(  مواقملا

 ريغ ةيفزخلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلا
ءانبلاو ةعانصلل ةيحصلا





 تاررقم لالغتسال ةينالديصلا ةسسؤملا
ةينالديصلا داوملا ليجست

 تاررقم لالغتسال ةينالديصلا ةسسؤملا
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

   توصلا ليوحت تامدخ لالغتساو ءاشنإ
تنرتنإلا ربع

لاقنلا فتاهلا ديصر ةئبعت طاشن

 تازيهجت حيلصتو ةنايصو بيكرت
 يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

 نم ةعومجم صيصخت وأ نييعت يضتقت
تابذبذلا

لّوألا بابلا

٩٠١-3٠١

3٠٢-3٠١

٩٠١-٧٠١

٩٠١-٩٠١

٢٠٦-١٢١

٢٠٦-٢٢١



٧٠٦-٥٦٠

٠١٦-٠١٠

٠١٦-١١٠

تامدخلاو علسلا جاتنإ
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)عبات( يناثلا قحلملا

تاظحالملا ايازملا نم ىنثتسملا طاشنلا ةيمست طاشنلا زمر

 ىرخأ  تازيهجت  حيلصتو ةنايصو بيكرت

ةيكلساللاو  ةيكلسلا  تالصاوملل

ةيراقع ةطاسو

ةفتاهملا تادعم لك ةنايصو بيكرتو حيلصت
 ةقبسملا تاقاطبلا  حيلصتو ةنايصو بيكرت

)لاقنلا فتاهلا حئارش( عفدلا ةلجؤملاو

لّوألا بابلا

٠١٦-٢١٠

١١٦-١١٠

٤٢٢-3١٦

٨٢٢-3١٦

تامدخلاو علسلا جاتنإ

ثلاثلا قحلملا
ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ علسلا ةمئاق





 ةلمعتسملا كلت ىتح تالآلاو عئاضبلل يربلا لقنلا داوم ادع ام
 رجاحـملاو تنمسإلاو رجآلا عناصم فرط نم صاخلا مهباسحل
 اهئانتقا دنع ةلثامملا تاطاشنلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلاو
.طاشنلل ةيساسألا تادعملا ىلإ ةفاضإلاب


.يلآلا مالعإلا  ةزهجأ ادع ام

 معاطملاو قدانفلاب صاخلا بيكرتلاو بيترتلا ءانثتساب
.بتاكملاو لامعألا تاحاسمو شيعلاو ءاويإلا لكايهو ةفنصملا

 ةهجوم نوكت امدنع ايازملا نم كلذك ءانثتسالا صخي ال
 ،مامحلاو ةدئاملاو ةرسألا تاضايب ،ةفنصم قدانف زاجنإل
 تاودأو قحاوللا ،يناوألا ،ةيحصلا قحاوللاو ةقالحلا قحاول
.جاجزلا تاودأو ةدئاملا

 ةناسرخلا اهيف امب ،مزاوللاو تاجتنملاو داوملا ءانثتساب
 لخدت يتلا تايانبلا يف ةيئاهن ةفصب ةجمدملا ةزهاجلا

 ديدحو تنمسإلا ءانثتساب ةفنصملا قدانفلا زاجنإ راطإ يف
.ماكرلاو  لمرلاو حيلستلا





 عئاضبلل  يربلا  لقنلا  داتع
صاخلا  مهباسحل صاخشألاو

 لاصتالاو بتكملا تازيهجت
 يف ةرشابم ةلمعتسملا ريغ

جاتنإلا  ةيلمع
عجرتسم فيلغت

 بيترت ةماعلا تآشنملا
ةفلتخم تائيهتو

 داتع( ةيعامتجا  تازيهجت
 ةيلزنم تازيهجتو ثاثأو

)تائيهتو


 ديق تاجوتنملاو تانوزخملا
ذيفنتلا

 ةينيعلا تاتيبثتلا : ٨١٢
ىرخألا



٨١٢

٨١٢

٨١٢

٨١٢

٨١٢

ثلاثلا مسقلا
  تاجوتنملاو تانوزخملا

ذيفنتلا  ديق

باسحلا مقر
 ماظنلل  يعرف  باسح  وأ 

يلاملا يبساحـملا

تاظحالملانييعتلا
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 يف خرؤملا 9٠-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 9891 ةنس رياربف 7 قفاوملا 9٠٤1 ماع بجر لوأ
 1٥ ةداملا راطإ يف اهتيقرت بجاولا قطانملا ديدحت تايفيك
 قلعتملاو 7891 ةنس رياني 72 يف خرؤملا 3٠-78 مقر نوناقلا نم
،لدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاب

 يف خرؤملا 992-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 تارامثتسالا نع لزانتلا وأ تارامثتسالا ليجست تايفيك
 ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ

،رامثتسالا تافلم ةجلاعمب

 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
  ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت ريياعم
 ،مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 82 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 22-81

 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس
 ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق ديدحت

.رامثتسالا لاجم يف ةصاخ ةيمهأ

 ةعباتلا عقاوملا'' ـب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا
: تايدلبلا ،''ةصاخ ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل

،ريبكلا بونجلاو بونجلاو ايلعلا باضهلل ةعباتلا –

،ةلودلا نم ةصاخ ةقفارم اهتيمنت بلطتت يتلا –

 ةلباقلا ةيـــعـــيبطلا دراوـــملا نـــم تاـــيناـــكمإ كلـــتــــمت يتلا –
.نيمثتلل

 اذه نم 3و 2و لوألا قحالملا يف عقاوملا هذه مئاوق ددحت
 .موسرملا

 قطانملل ةعباتلا عـقاوـــملا ةـــمئاــــق نييـــحت مـــــتي :3 ةّداملا
 نم حارــــتقاب ،ةجاــــحلا دــنع ،ةـــصاخ ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا
  .نيينعملا ءارزولا

 ةّيـــــمــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رــــشــــني :٤ ةّداملا
   .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ١٠3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 عقاوملا ةمئاق ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا
 ةصاخ ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل ةعباتلا

.رامثتسالا لاجم يف

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 تاعامجلاو ةيلخادلا ءارزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةعانصلاو ةيلاملاو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مـقر نوـناـقــلا ىضتقمبو –
 قـلـعـتملاو ٤891 ةــنس رــيارـــبـــف ٤ قــــــفاوملا ٤٠٤1 ماــــــع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

 ناضمر 72 يف خرؤملا ٠2-1٠ مقر نوـناـقــلا ىضتقمبو –
 ةئيهتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس ربمسيد 21 قفاوملا 22٤1  ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

 ماع رفص ٥2 يف خرؤملا 8٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ءاشنإ طورشب قلعتملاو 2٠٠2 ةنس ويام 8 قفاوملا 32٤1
،اهتئيهتو ةديدجلا ندملا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا ٤٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوـناـق نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،هنم 32و 22 ناتداملا اميس ال ،6٠٠2 ةنسل يليـمـكتـلا ةـيلاملا

 ماع بجر 61 يف خرؤملا 2٠-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةقداصملا نمضتملاو ٠1٠2 ةنس وينوي 92 قفاوملا 13٤1
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1-11 مقر نوـناـقــلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1
،ممتملاو

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا 33٤1 ماع

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوـناـقــلا ىضتقمبو –
 ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،هنم 82و ٤2 ناتداملا اميسال

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقـــــــــــــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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 ،ةـــــحاتـــــفم ،يراخبلا رصق ،رضخألا فاكلا ،تانيوعلا ،باوج ،قارد
 ،راهز يديس ،دــــماد يدــيــس ،قـــناـــسلا ،فرــــعـــم دالوأ ،ليــــلــــــجلا مأ
.توارفت

 ،روميلب ،ريشايلا : جيريرعوب جرب ةيالو ىوتسم ىلع –
.ةطبارلا ،روصقلا ،ةيدامحلا  ،رصنعلا ،شعلا ،جيريرعوب جرب

 ريمألا جرب ،يرامع : تليسمسيت ةيالو ىوتسم ىلع –
 يديس ،ماسب دالوأ ،مصاعملا ،نويعلا ،يتسيمخ ،رداقلا دبع
.تليسمسيت ،دحلا ةينث ،دباع

 ،ةعيردلا ،شوحوب رئب : سارهأ قوس ةيالو ىوتسم ىلع –
 يديس ،ناديولا لفاس ،تيربكلا يداو ،مياظعلا مأ ،شوروادم
.ةروات ،تلاقرت ،جرف

.تنانجات ،فولخ دالوأ ،ةريشملا : ةليم ةيالو ىوتسم ىلع –

يناثلا قحلملا

اهتيمنت بلطتت يتلا عقاوملا ةمئاق

ةلودلا نم ةصاخ ةقفارم

: ةيالولا بسح ةينعملا تايدلبلا

 ،ةجاجم ضيبألا ،ةحبص : فلشلا ةيالو ىوتسم ىلع .١
 ،نوشرح ،باتعوب ينب ،ةفنرهلا ،ةريرب ،دشار ينب ،سابع دالوأ
.ةرهظلا ،قدصم ،ةيريانب ،ةجوبزلا ،ةصعلت ،ةنجات ،نسحلا وبأ

 دالوأ ،سيدلا نيع : يقاوبلا مأ ةيالو ىوتسم ىلع .٢
 ،يناغموت ريشنه ،ةشرك نيع ،ءادهشلا رئب ،ةيرماعلا ،مساق
.ةيلمرحلا

 ،دياقلا عارذ ،راكذأ ،نوعمس : ةياجب ةيالو ىوتسم ىلع .3
 ،تويركسات ،ةشابرب ،ةجوت ،يلع ليغإ ،ودافكأ ،راذبنيت
.ليغإ تيروات ،ليلجوب ،شكيلم ينب ،شوعم ينب

 نيع ،رج يداو ،ناحوص : ةديلبلا ةيالو ىوتسم ىلع .٤
.ةمالس دالوأ ،ةربابج ،ةنامرلا

 ،ةمورق ،ةـلاـبردوـب : ةرــــيوــــبــــلا ةــــيالو ىوــــتسم ىلع .٥
 ،ةيحابج ،فينح ،ولابغأ ،ءافرشلا ،جيراهصلا ،ةلعم ،ربربز
 تيآ ،كرتلا نيع ،سيمخلا قوس ،دشار دالوأ ،رصقلا لهأ
.تريروات ،زيزعل

 ،تناـــــيت ،نـــسارمغي راد : ناــــســملت ةــــيالو ىوتسم ىلع .٦
 ،يلوش يداو ،لوحفلا ،خويشلا ةعبسلا ،سوسرو ينب ،ولحوب
 نيعلا ،يناوسلا ،حاير دالوأ ،ةلاحن نيع ،دلاخ ينب ،ريمع
.نسوالف ،حاتف نيع ،ةريبكلا

 تيأ ،يدهموب تيأ : وزو يزيت ةيالو ىوتسم ىلع .٧
 ،ىسوم ىيحي تيأ ،يركز ،فسوي يبأ ،ليبقأ ،ىيحي

لوألا قحلملا

 بونجلاو ايلعلا باضهلل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق
 ريبكلا بونجلاو

 : ةينعملا تايدلبلا

 تايدلب عيمج : ريبكلا بونجلا تايالو ناونعب )١
 ،فودــــــــنــت ،تـــســـغــنـــمات ،يزــــــيليإ ،راردأ : ةـــيـــتآلا تاـــيالولا
.راتخم يجاب جرب ،مازق نإ ،تناج ،حلاص نإ ،نوميميت

 تايالولا تايدلب عيمج : بونجلا تايالو ناونعب )٢
 : ةيتآلا

 ،ريغملا ،ةلقرو ،طاوغألا ،ةيادرغ  يداولا ،راشب ،ةركسب
 .ترقوت ،سابع ينب ،لالج دالوأ ،ةعينملا

  : ايلعلا باضهلا تايالو ناونعب )3

 ،ةفلجلا ،ةنتاب : ةيتآلا تايالولا تايدلب عيمج .١-3
.ترايتو ،ةسبت ،ةديعس ،ةماعنلا ،ةليسملا ،ةلشنخ ،ضيبلا

 : ةيتآلا تايدلبلا . ٢-3

 ،ءاــــضـــيـــــبلا نيــــــع : يـــقاوـــبلا مأ ةــــيالو ىوـــتـــــسم ىلع –
  ،ةـــــلالـــبلا ،ةعـــلــــضلا ،شــــيرــب ،يــقرـــشلا رــــيــحب ،نوـــتـــيزلا نيـــع
 ،ةـناـيـكسم ،ةـنـيرـيـكـف ،يدوـعس ةرارـغوـب جوـجـفــلا ،ةــيزاجلا

.قرزلا ،ةيحارلا ،ينين يداو

 ،ةيمشدلا ،صيرخوأ جرب : ةريوبلا ةيالو ىوتسم ىلع –
 ،نادير ،رودسم ،ةرومعملا ،ءاقرزلا ةرجحلا ،ةيميكحلا ،ةريد

.تيدقات ،نالزغلا روس

 ،تولات نيع ،ةبارغلا نيع : ناسملت ةيالو ىوتسم ىلع –
 ،ديعسوب ينب  ،لدهب ينب ،سونس ينب  ،ليمص ينب ،ليازعل
.يلاليجلا يديس ،ودبس ،روقلا ،يهيوبلا ،ةشيرعلا

 نيع ،رجحل نيع ،لازأ نيع : فيطس ةيالو ىوتسم ىلع –
 ،ةنخسلا مامح ،ةماحلا ،ةجلولا ،بلاطوب ،جربلا ءاضيب ،ناملوأ
.ةياطلا ،ةعلتلا ،ياب حلاص ،ةفصرلا ،نابت دالوأ ،دمحا يس دالوأ

 نب ،نيمدنت نيع : سابعلب يديس ةيالو ىوتــسم ىلـــع –
 ،ةبيصحلا ،ةياضلا ،ةليلب ناوتش ،مامحلا رئب ،ةيلش ةبيــشع
 ،نسيلس يالوم ،وروازم ،نيرم ،ديسم ،موحرم ،وحد يساح
 مــــجر ،ءاملا سأر ،ةرــــيرواــــت داو ،نوـــــيـــــفس يداو ،عـــــبسلا يداو
 ،تنومدوات ،روسفات ،بيعش يديس ،بوي نب يلع يديس ،شومد
 .ةرينت  ،غالت ،تميلاغت

  ،ريصقلا نيع ،فيسوب نيع : ةيدملا ةيالو ىوتسم ىلع –
 ،لقينش  ،ةرواذعلا ةلالش ،ةينوبهشلا ،لوزغوب ،نوشيعوب ،زيزع
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 ،ةرادق ،ةبورخلا : سادرموب ةيالو ىوتسم ىلع .٩١
.ةيلغب ،تريزمت ،رماعلا ةبعش ،ريفأ ،دوش نب ،ةقروت

 ،نوتيزلا يداو ،راجحوب : فراطلا ةيالو ىوتسم ىلع .٠٢
 نيع ،ةيفاشلا ،قوسلا لمر ،نويعلا ،خراوسلا ،ةمركلا نيع
.ةنوتيزلا ،سوقوب ،لسعلا

 ،تنشوتوب يديس : تليسمسيت ةيالو ىوتسم ىلع .١٢
 يديس ،مجرألا ،نسحل ينب ،بيعش ينب ،ناميلس يديس

 .ءاعبرألا ،دياقوب ،ةيرهزألا ،تحالمات ،بعلم ،يرتنعلا

 نيع ،ةسيـمــخ : سارــــــهأ قوس ةـــــــيالو ىوــــــتسم ىلع .٢٢
 ،ةحورشملا ،نمؤم دالوأ ،ةراضخلا ،ةدادحلا ،ةنازلا نيع ، ناطلس

.يباوزلا ،ةشنانحلا

 يديس ،صنلا ةرجح : ةزابيت ةيالو ىوتسم ىلع .3٢
 يديس ،كليم ينب ،طاهرالا ،لابغأ ،نوملسم ،دارم ،نايمس
.رصانم ،روضانلا ،رمع

 ،نانياب يعرت  ،ةراقيشلا : ةليم ةيالو ىوتسم ىلع .٤٢
 ،ةزرز رانيم ،ةدادح ناداست ،يعاطمل ةلاست ،سارأ ةريمع
.ةفيلخ يديس ،سابرب يدايعلا

 يداو ،لالع نب : ىلفدلا نيع ةيالو ىوتسم ىلع .٥٢
 نيع ،يكرــتــلا نيع ،خــيشلا دالوأ ةـــعـــمـــج ،شوـــبرـــب ،ءاـــفرشلا
 قراط ،دلاخ ريمألا جرب ،ةعمج يداو ،خايشألا نيع ،ناينبلا

 ،صاـعـلاـب ،ةـيـناسحلا ،ةـيـحـطــب ،ةـفــيــلــخ دالوأ رــئب ،داــيز نــب
.ةيرطاخملا ،ةغاقز ةتشات ،نياملا ،نيدز

 ،ةنساسحلا : تنشومت نيع ةيالو ىوتسم ىلع .٦٢
 ،ليللا بقع ،رداقلا دبع ريمألا ،يفاصلا يديس ،شقرب يداو
.نيدموب يديس ،ةعمجوب دالوأ ،ديعاسملا

 ،نوقرد ينب ،ةجلولا :  نازيلغ ةيالو ىوتسم ىلع .٧٢
 ،دباع يديس ةجرم ،ةدوع نب دـمحما يديس ،هـللا دبع نب راد
 ،ةكمرلا ،ةلاكشلا دح ،قراطلا نيع ،قرزل يديس ،مالسلا يداو

.سيتنز ينب ،بوهيم يديس دالوأ ،دحألا قوس

ثلاثلا قحلملا

 دراوملا نم تايناكمإ كلتمت يتلا عقاوملا ةمئاق
نيمثتلل ةلباقلا ةيعيبطلا

ةيندعملا دراوملا

: ةيالولا بسح ةينعملا تايدلبلا

 ،ليغونف ،هدوب ،فلوا ،يلبقأ : راردأ ةيالو ىوتسم ىلع
 ،يلاس ،ناقر ،ىسيع دالوأ ،يميت دمحا دالوأ ،ريمغز نإ
.ةتنوك ةيواز ،تيباست ،نتقمات ،تسمات

 ،رجأ ،نقزوب ،ةنارزم ،نسيلفأ ،ةفش تيأ ،ورقأ ،ترازميت
 ،نارــــغاوــــق يــنقأ ،رزنـــمز يـــنب ،يــــكيز يــنب ،ولاموأ ةلوليإ
 ،نيــــــــــــــــنـــثالا قوــــــس ،ةــــقــــتاــــعــــملا ،ودـــــعوـــب تـــــيأ ،ةــــثالــــــثـــن يزــــــــيـــــت
 ،ةريكم ،نيتليلأ ،لاحوسمأ ،ننوحرفإ ،نراردوبإ ،ناـــفاــطاي
 ،دومحم تيأ ،تدروت تيأ ،حونوب ،بيرغأ ،ةميجوب ،ةدوكام
.يليلخ تيآ

 ،شوردخ ىيحي دالوأ : لجيج ةيالو ىوتسم ىلع .٨
 دالوأ فيسوب ،ةنحشلا ،فداهلب يواروب ،يبيبح ينب ةعمجلا

 ةعيرذوب ،ةلابغ ،ةراطسلا ،حبار دالوأ ،فورعم يديس ،ركسع
.ةدايز نب ىملس ،سيجاي ينب

 ،تبسلا نيع ،ةسابع نيع : فيطس ةيالو ىوتسم ىلع .٩
 تيأ ،يزيت تيأ ،مالسوب ،جارقل نيع ،ناليترو ينب ،ةيواعم
 ،ةــلــيــبـــقـــلا عارذ ،نيساو ينـــب ،دـــمـــحأ يس دالوأ ،ةدازـــم لاوـــن
 ،نالكوام ،ةياطلا ،رباص دالوأ ،درابلا يداو ،راشبن يزيت
.ةدوشات ،ليبرح ،تازنق ،نسافيإ ةلات

 ،ةبابح دالوأ ،ريدغلا : ةدكيكس ةيالو ىوتسم ىلع .٠١
 ،عاوــــنق ،ةنوـــتيزلا ،ةـــــطاـــطــشوب ،تـــيوز نيع ،ناديولا نيب
.طولبلوب ةجلولا ،بوطلا مأ ،ناــــيزوــــب نيع

 بوقعي يديس : سابعلب يديس ةيالو ىوتسم ىلع .١١
.ديرثلا نيعو

.ةملعلا ،بنعلا يداو : ةبانع ةيالو ىوتسم ىلع .٢١

 ،يسيـــــمــــخلا ةــــلاـــــبج : ةـــــــــملاـــق ةــــيالو ىوتسم ىلع .3١
 ،دوـــمــحــم يـــطاـــعوـــب ،ةـــيــــنـــكرـــلا ،طاـــبــــص جرـــب ،ةداـــــقر نيـــع
 سأر ،يبرعلا نيع ،فولخم نيع ،ةراوهدلا ،لـــياــبــنلا ماـــمح
.حارج نب ،ةنونع ةوالس ،ةبقعلا

 دوغيز ،نومحر دالوأ : ةنيطنسق ةيالو ىوتسم ىلع .٤١
.دايز نب ،ديبع نيع ،ناديمح ينب ،فسوي

 ،ناضوحلا ،ةطعب ،ةحاتفم : ةيدملا ةيالو ىوتسم ىلع .٥١
 سمخو ةشانح ،ليبرح يداو ،نايز يديس ،ةرشعوب دالوأ

.عماوج

 ،راطعلب يديس ،روص : مناغتسم ةيالو ىوتسم ىلع .٦١
 ،ةشاــعشع ،هـلــلا عــم دالوأ ،تياــقزـــت ،فاصفص ،ةـــيـــلـــفاوسلا

 ،رضخألا يديس ،نايسحلا ،ملاغوب دالوأ ،ءارضخ ،ةيرامكن
.ناضمر كلاملا دبع نب

 ،ةرارجس ،يرمغلا ،ةنطق : ركسعم ةيالو ىوتسم ىلع .٧١
 دبع يديس ،سيرغ ،فوع ،ةدعقلا ،ءافرشلا ،قيقارف ،زودلا عطقم
.ةيميالعلا ،شوريمع نيع سار ،موجرق ،رابجلا

 دالوأ ،ةزارح : جيريرعوب جرب ةيالو ىوتسم ىلع .٨١
 ،ترمست ،تيعلقت ،ريدغلا جرب ،يداولا سأر ،ميهاربإ يديس
.ةلقلا ،قرفت ،نياملا ،ةرفاعجلا ،نامحد دالوأ ،ليلخ
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 ،ةيرـــضخألا ،ةـــيرداـــق ،فيـــنحأ ،ةمورــــق ،)نجاملا( ينارقملا
 ،جيراهــــصلا ،دــــشار دالوأ ،يدرــــــبلا يداو ،هـللا دشم ،ةروـمــعملا

.ربربز ،تيدقات ،نالزغلا روس ،ســــيـــمـــخلا قوـــــس

 ،لقما نإ ،سلدا ،اسيلابأ : تسغنمات ةيالو ىوتسم ىلع
.قورزات ،تسغنمات

 رـــئب ،ةـيراـكـب ،ةـقرزــلا نيـع : ةسبـــــت ةـــــيالو ىوــــــتسم ىلع
 ،رــيدــلا فاحلوــب ،ةرضخوـــب ،مدــقــم رــئب ،رـتاـعــلا رــئب ،بهذلا
 ،ةعرزملا ،ضيبألا ءاملا ،فيوكلا ،تابجيوحلا ،تانيوعلا
 ،نيرقن ،طسرم ،تامامحلا ،ناكرف ،ةزنولا ،ةلقعلا ،جيرملا
.ناجيلث ،ةسبت ،سيطنق حطس ،ةرسولا فاصفص ،يلع مأ

 نيع ،ةزف نيع ،حاتف نيع : ناسملت ةيالو ىوتسم ىلع
 ينب ،ةسعلا باب ،ريمع ،تولات نيع ،ةلاحنلا نيع ،ةبارغلا

 ،سوسرو ينب ،رتسم ينب ،دلاخ ينب ،ديعسوب ينب ،لدهب
 ،ةلابــج ،ناوتش ،ولحوب ،ناركس نب ،سونس ىنب ،ليمص ىنب
 ،ةرارغوب مامح ،تاوزغلا ،نسوالف ،روقلا ،لوحـفلا ،ىـهيوـبلا
 ،يدــيــهــم نــب ىسرــم ،ةروصنملا ،ةيـنـغـم ،نينـــح ،ةيانحلا

 ،نوـــمـــــيـــم دالوأ ،يلوشلا يداو ،ةـموردــن ،ةقاوـفـلا ةدرـيسم
 ،يلاليجلا يديس ،يلدــــــــــبعلا يدـــيس ،ودـــبس ،ةرـــبص ،يشـــمرلا

 ينريت ،ءاثالثلا قوس ،يناوسلا ،ةيلحاوسلا ،دهاجم يديس
.ةتانز ،ناسملت ،ليده ينب

 ،ديدحلا نيع ،فيقشوب نيع : ترايت ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةفوطرق ،ةدنرف ،ينومهدلا ،ةميحش ،طيراز نيع ،سمرك نيع
 ،ةميــــعنلا ،وــــــكالم ،ةـــسوــغدم ،ةــــسيردم ،ةنداـــــم ،ءافصلا عرشم
 دبع يس ،نيقرس ،نيعبسلا ،ةقياشرلا ،ةيوحرلا ،يليل يداو
 ،ترامخت ،تمدقات ،رقوسلا ،نامحرلا دبع ىديس ،يناغلا

.ترايت

 ينقأ ،فسوي يبأ : وزو يزيت ةيالو ىوتسم ىلع
 ىسيع لبج ،ةشاوقأ تيآ ،ةيوازلا نيع ،مامحلا نيع ،نارغق
 تيآ ،يلــــــيـــــلخ تيأ ،يدــــــهـــــموب تـــيأ ،ودعوب تيأ ،نوميم
 ،ىسوم ييحي تيأ ،تردوــــــت تيأ ،وــــلاــــموأ تـــيأ ،دومحم
 ،ينغوب ،يكيز ينب ،ىسيع ينب ،نوفزأ ،فسوي يسأ ،ليبقأ
 ،ننوحرفا ،نراردوبيا ،ةحيرف ،نازيملا عارد ،نقزوب ،حونوب
 ءاعبرألا ،نجرا ،ولاموا ةلوليا ،نتليليا ،نسيلفيا ،ءاغيفيإ
 ،وزو يزيت ،نيتمريت ،ترزقت ،تيامدات ،علقم ،نثارإ تيان
.يركز ،نفاطعا

 ،نسح اباب ،ناينب نيع : رئازجلا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةيراقملا ،شارحلا ،روشاعلا ،ميهارب يلاد ،ةعيرزوب ،تامامحلا
.ةياغر ،وديمح سيارلا ،شيرق يداو ،ىسرملا

 نيع ،دبعم نيع ،لبالا نيع : ةفلجلا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،فراشلا ،بدحالا ةريوب ،نيريب ،بوقعي ينب ،راهنب ،ةراسو

 ،ءاوـــح ينـــب ،نارـــم نيع : فـــــلشلا ةـــــيالو ىوــــــتسم ىلع
 ،ىسرملا ،ةيمـيرـكـلا ،فـــلشلا ،ةرـيرــب ،ةـياـغزوـب ،ريداقوب
 دالوأ ،رداقلا دبع نب دالوأ ،يلس يداو ،ةضفلا يداو ،نوشرح
.سنت ،ةنجات ،ةشاكع يديس ،ساجنس ،سراف

 ،ةيفسعلا ،يضام نيع ،ولفأ : طاوغألا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،قنخلا ،لمرلا يساح ،دعس يديس ةتلق ،ةطيوحلا ،ةشيغلا
 يديس ،قاقبس ،يزم يداو ،ةرم يداو ،قرخملا ،طاوغألا

.ةلايوات ،ةنورجات ،تومجات ،فولخم يديس ،ديزوب

 ،ءاضيبلا نيع ،شوباب نيع : يقاوبلا مأ ةيالو ىوتسم ىلع
 ريحب ،نوتيزلا نيع ،ةليلم نيع ،ةشرك نيع ،نوركفلا نيع
 ،ةيزاجلا ،ةيرماعلا ،ةعلضلا ،ءادهشلا رئب ،شيرب ،يقرشلا
 ،ةــنــيرــيــــكـــف ،قرزلا ،ةيلمرحلا ،يدوعس ةرارغوب جوجفلا

 يداو ،ةــــنايــــــكســــم ،يـحاـبــــصـلا رــــصـــــــق ،ىناـغموـت رـيــشـنه
 ،يــــقاوــــبـــلا مأ ،يواز دالوأ ،ةلــــــمــــح دالوأ ،مــساــق دالوأ ،يــــنـــيـــن
.نامعن قوس ،سوـــــقـــيــس ،ةـــيــــحارلا

 ،توــــقاي نيـــع ،ةتوـــــتلا نيــــع : ةنتاب ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةــمرــج ،رــيش ،ةروـــمش ،ةـيـموـب ،تاليحلاوب ،ماـطـيـب ،ةـــنتاب
 ،ةبـقـيـق ،تاـبصقــلا ،ةرـــيسغ ،بوــطــلا مــف ،سيدسف ،رذعملا

 ،ةـناورـم ،لاــكودــم ،ورزال ،نسيـغوـنـيإ ،لوـــمشيا ،ةسوديح
 ،ريفاصعلا نويع ،فوع دالوأ ،ةقاطلا داو ،ةبعشلا يداو ،سواقن
 ،دباعلا ةينث ،تلوزات ،تمخلت ،ةنايرس ،ةناقس ،نويعلا سأر
.ءاضيبلا ةناز ،داقميت ،وطاليت ،نيمناغت

 ،روزيمأ ،ولامأ ،وبقأ ،راكدا : ةياجب ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةزمحوب ،ليلجوب ،شوعم ينب ،ةليسك ينب ،ةياجب ،ةشابرب
 ،وبلم ،ةريدنك ،مرغا ،نتاملا نيالفا ،رصقلا ،ةنيقرد ،ةفيلخوب
 ،شــــيع يدــــيـــس ،نوـــعـــمــــس ،قودــــص ،نـــــقالزوأ ،ريغ يداو

 ،تــــجيرـــمات ،ةزــــمــــــح ةلات ،نيــــنثالا قوــــس ،داــــيع يدـــيس
 ،راذبنيت ،تيرزميت ،يشيت ،تويركسات ،لـــيـــغا ترـــيروات
.ةجوت

 ،سناربلا ،ةركسب ،سابسب : ةركسب ةيالو ىوتسم ىلع
 يديس ةقنخ ،ةياطول ،بجاحلا ،سورغلا ،ةرومج ،ةمتش
.ةقلوط ،دلاخ يديس ،شاموأ ،ةعريزملا ،شنوشم ،يجان

 ،فينو ينب ،راشب ،ةلدابعلا : راشب ةيالو ىوتسم ىلع
.تيغات ،رمحألا ،ةسدانق ،جارف قرع ،سياقوب

 ،نانيعوب ،ةرقوب ،كيرافوب : ةديلبلا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ناولم مامح ،نورفعلا ،ةربابج ،ةعيرشلا ،ةفشلا ،يلبشلا
.ةعموصلا ،رج يداو ،حاتفم ،ءاعبرألا

 نيع ،رصقلا لهأ ،ولابغا : ةريوبلا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،صيرخوأ جرب ،روصنم ثأ تريروات ،رمع ،يولعلا نيع ،ماسب
 ،ةـيـمـكاحلا ،ةيـمشاـهـلا ،ةـيـحاـبجلا ،ةرـــيد ،مرـكوــب ،ةريوبلا
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 ،يبرعلا نيع ،ءاضيب نب نيع : ةملاق ةيالو ىوتسم ىلع
 ،نادمحوب ،ةناشحوب ،نيلزم ينب ،حارج نب ،لدنص نيع
 ،سيلوب ويليه ،ليابنلا مامح ،غابد مامح ،جوجفلا ،ةراوهدلا

 ،ةنونع ةوالس ،ةينكرلا ،محشلا يداو ،ءافصلا زاجم ،ةرازخ
.ةكولمات

 ،ةرامس نيع ،ديبع نيع : ةنيطنسق ةيالو ىوتسم ىلع
 ،نايزوب ةماح ،بورخلا ،ةنيطنسق ،ناديمح ينب ،سيداب نبا
.فسوي دوغيز ،نومحر دالوأ ،ويرجوب دوعسم ،دايز نبا

 ،ةيواسيعلا ،فيسوب نيع : ةيدملا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،لوزقوب ،ليحارشوب ،شيعوب ،راغوب ،ةيقاوربلا ،ةطعب ،زيزع
 ،باوج ،ناضوحلا ،قارد ،لقينش ،ةرواذعلا ةلالش ،نكسوب
 ،ةيرامعلا ،ةينادمحلا ،ريبكلا بلقلا ،تانيوعلا ،رامسلا عارذ
 ،ةيدملا ،ةوارغم ،يراخبلا رصق ،عماوج سمخ ،رضخألا فاكلا

 ما ،دياد دالوأ ،ةرشعوب دالوأ ،رتنع دالوأ ،بوهيم ،ةنغزم
 ،بوــــــجحملا يس ،ناوـــغس ،قـــناسلا ،ةيـعـبرـلا ،ةرزو ،ليلجلا

 ،ةديـــقـــسمات ،طالـــبات ،يـــقاوـــسلا ،راـــهز يديـــــس ،نامعن يديس
.ةيريبزلا ،رئاود ثالث

 ،ناضمر كلاملا دبع نب : مناغتسم ةيالو ىوتسم ىلع
 ،جاجح ،ةكانرف ،سلدات نيع ،يسيون نيع ،رانيدوب نيع
 يداو ،مناغتسم ،نارغزم ،ةرسام ،نيدلا ريخ ،شمعم يساح
 يديس ،يلع يديس ،ةدايص ،فاــــصــــفص ،هـللا عم دالوأ ،ريخلا

 ،ةيديتس ،روص ،ةيلفاوسلا ،تاريس ،رضخألا يديس ،راطعلب
.ةيرهاوطلا ،تياقزات

 ،سراف نيع ،حلملا نيع : ةليسملا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ريجلا دس يطوطخ ،ةعلضلا مامح ،لماهلا ،ةداعسوب ،موهرب
 ،فايضوب دـمحم ،لدجم ،فيسم ،ةرقم ،ديضاعملا ،ةنابخ
.تنومرات ،ةسمات ،ميلس ،ميهاربإ يديس دالوأ ،ةليسملا

 نيع ،ناكف نيع ،سراف نيع : ركسعم ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةفرشلا ،ينهوب ،ةيفينحوب ،ةيميالعلا ،سرف نيع ،حارف
 ،ةحورف ،قيقارف ،ةينومأملا ،مشاهلا ،يرمغلا ،ةدعقلا ،جربلا

 يداو ،لاطبألا يداو ،زاقع ،ةيدـمحملا ،ركسعم ،نيسح ،موجرق
 ،ةداـــق يدـــيس ،دـيـعسوــب يدــيس ،راــبجلا دــبـــع يدـــيس ،ةيغات

.ةناهز ،يزيت ،قيس

 ،ةمربلا ،ةيلاعلا ،ءاضيبلا نيع : ةلقرو ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةسوـقــن ،دوـــعسم يساـــح ،هـلــلا دــبـــع نـــب يساـــح ،ةريجحلا

.تسبسبيت ،ناميلس يديس ،دليوخ يديس ،تاسيورلا ،ةلقرو

 نيع ،ةمركلا نيع ،ةيبلا نيع : نارهو ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةمركلا ،رصنعلا ،سيليلتوب ،سيتفوب ،ةويطب ،ويزرأ ،كرتلا

 ،نارهو ،نيغرسم ،ريبكلا ىسرملا ،جاجحلا ىسرم ،ليدق
.يوارفط ،ىقبي نب يديس ،تاليلت يداو

 ،يراحصلا دح ،سيمخلا ،ةيسيردإلا ،ديدقلا ،ةفلجلا ،لودلد
 دس ،ربجم ،ةحيليلملا ،دعسم ،شعلا يساح ،حبحب يساح
.راكز ،نارفعز ،تيمظعات ،لاجعل يديس ،ةناملس ،لاحر

 ،سيـجاـي ينــب ةــعــيرذوــب : لـجـيــج ةــيالو ىوــــــتسم ىلع
 ،رصنعلا ،يبيبح ينب ةعمجلا ،ةفقشلا ،ةلابغ ،فداهلب يواروب
 يريخ ،سواق ،نقارإ ،رداقلا دبع ريمألا ،ةيليملا ،ةناوعلا

 ،شوردخ ىيحي دالوأ ،روهزلا يداو ،ةناجو ،لوجع يداو
 يدـــيس ،زـيزـعــلا دــبــع يدــيس ،ةراـــطسلا ،ةداـيز نـب ىــمــلس
.ةيروصنم ةمايز ،ةنسكات ،ريهاطلا ،فورعم

 نيـــــــــع ،ةــــــــساــــبــــــع نيــــــــع : فــــــيــــطــــس ةـــــيالو ىوــــــتــــــسم ىلع
 ،رجحلا نيع ،جارقل نيع ،ةريبكلا نيع ،لازأ نيــــع ،تاـــــــــــنرأ

 ،ةعلب ،جرب ءاضيب ،ةرخصلا رزاب ،روباب ،ةشومع ،ىورلا نيع
 ،شرعلا رئب ،ناليترو ينب ،نيساو ينب ،ةدوف ينب ،زيزع ينب
 ،ةليمج ،ةشماهدلا ،بلاطوب ،مالسوب ،ةعاقوب ،ةدادح رئب
 ،ةماحلا ،لاجق ،ءاقرزلا ةتلقلا ،لالق ،ةيسيرولا ،ةجلولا ،ةملعلا

 ،قوـــــــــــلزـــم ،نالــــكواـــــم ،ةـــيواـــــــعم ،لاطبألا رصق ،روقرق مامح
 حلاــــص ،ةــــفــــصرلا ،رـــباـــــص دالوأ ،ناودـــــــع دالوأ ،دراـــــبلا يداو
.راشبن يزيت ،فيـــطــس ،لوـــغلا جرـــس ،ياب

 ،ناطلسلا نيع ،رجحلا نيع : ةديعس ةيالو ىوتسم ىلع
 ،يبرعلا يالوم ،ةرومعملا ،تانح ،ةنساسحلا ،تباث يود
 ،رامع يديس ،دمحا يديس ،ةديعس ،دلاخ دالوأ ،ميهاربإ دالوأ

.بوي ،نيسريت ،ركبوب يديس

 ،راشرش نيع ،نايزوب نيع : ةدكيكس ةيالو ىوتسم ىلع
 ،زوزع نب ،رضخألا شوكب ،ةبازع ،تيوز نيع ،ةرشق نيع
 ،ةطاطشوب ،ناديولا نيب ،ديز ينب ،نابلو ينب ،ريشب ينب
 ،تبسلا ،شورحلا ،قئادحلا ،دـمحم يدعس لدنج ،لقلا ،عيارشلا

 ةجلولا ،روهزلا ىداو ،ةركرك ،عاونق ،ةمورك يدامح ،ةلفلف
 ،لامج ناضمر ،بوطلا مأ ،ةبابح دالوأ ،ةيطع دالوأ ،طولبلوب

.ةنوتيزلا ،ةزادرز ،سولامت ،ةدكيكس ،روعشلاوب حلاص

 نيع ،نادع نيع : سابعلب يديس ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةيـــلـــش ةبـــيـــشع نـــب ،يــــبرــعلب ،سانرــــــــهأ ،ديرثلا نيع ،دربلا

 يساح ،ةبيصحلا ،ةليلب ناوتش ،سيفينخوب ،جربلا عـــبـــجوب
 نب ىفطصم ،وروازم ،ديسملا ،ةردكم ،ةناهز يساح ،وحد
 ،بوي نب يلع يديس ،ةرواث ةلاحس ،ةريروات ىداو ،ميهاربإ

 يديس ،ميهارب ىديس ،سابعلب يديس ،يديسوب يلع يديس
 ،نسحل يديس ،دلاخ يديس ،شودامح يديس ،رئازلا وحد

.ينوملت ،ةلاست ،ةرينت ،بوقعي يديس

 ،يبياطش ،لاحرب ،ةبانع : ةبانع ةيالو ىوتسم ىلع
 يدـــيس ،يدـــيارس ،بنـــعـــلا يداو ،ةمـلـعـلا ،ينوـبــلا ،ءافرشلا

.تاعيرتلا ،رامع
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 نيع ،كولم نيع ،يدشار دمحا : ةليم ةيالو ىوتسم ىلع
 يجارد ،ةراقيشلا ،ديعلا موغلش ،متاحوب ،سارأ ةريمع ،نيتلا

 ،ةـلـيـم ،ةـلاـمـح ،ةــقوــق مرارــق ،ةوـيـجرـف ،ةرـــيشملا ،حالصوب
 ،ناقس يداو ،ءاجنلا يداو ،ةينامثعلا يداو ،ةزراز رانيم
 ةلاست ،ةدادح نادسات ،تنانجات ،ناورم يديس ،فولخ دالوأ
.تنڤربيت ،نانياب يعرت ،ةمغالت ،يعاطملا

 ،ناطلسلا نيع ،ناينبلا نيع : ىلفدلا نيع ةيالو ىوتسم ىلع
 ،لدنج ،ةديلج ،دشاروب ،لالع نبإ ،ىلفدلا نيع ،كرتلا نيع
 ،ةـــعـــمجلا يداو ،ةناـيـلـم ،ةنايلـم سيـمـخ ،ةـيــنسحلا ،فاطعلا

.نيدز ،نيناكربت ،دايز نب قراط ،ةنيور

 ،ءارفصلا نيع ،ليلخ نب نيع : ةماعنلا ةيالو ىوتسم ىلع
 نب نمكم ،ةيرشم ،ريدصق ،ضويبلا ،قزروب نينج ،ةلسع
.تويت ،ةفيسيفس ،ةماعنلا ،رارغم ،ورمع

 ،تنشومت نيع ،لالغأ : تنشومت نيع ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةيرماعلا ،محللا ةبعش ،راجزوب ،فاص ينب ،ليحكلا نيع
 ،ةنساسحلا ،رجحوب مامح ،ديعاسملا ،حلاملا ،رداقلا دبع ريمألا

 ،ةبارغلا ةصاهلو ،ةعمجوب دالوأ ،ليللا بقع ،ةلغلا يساح
 ،ةغوزمات ،يفاصلا يديس ،نيدموب يديس ،ةدع نب يديس
.ةقرات

 نب ةياض ،ةرونوب ،نايرب : ةيادرغ ةيالو ىوتسم ىلع
.بسبس ،يليلتم ،ةيادرغ ،ةرارقلا ،ةوحض

.ةعلقلا : نازيلغ ةيالو ىوتسم ىلع

 ،نـــيورش ،تورقوأ : نوـمـيــمــيــت ةــيالو ىوــــــتسم ىلع
.نوميميت ،نيملاط ،ديعس دالوأ ،ةفراطملا

 يجاب جرب : راتخم يجاب جرب ةيالو ىوتسم ىلع
.نيوايميت ،راتخم

.نسودلا : لالج دالوأ ةيالو ىوتسم ىلع

 ،فلخي ينب ،سابع ينب : سابع ينب ةيالو ىوتسم ىلع
.ترتمات ،ةلبلبت ،ريضخ دالوأ ،يباصق ،زازرك ،يلقا

.حلاص نإ ،ةيوازلا ةراقف : حلاص نإ ةيالو ىوتسم ىلع

.نيتاوز نيت ،مازق نإ : مازق نإ ةيالو ىوتسم ىلع

 ،نيراقملا ،رماع ةديلب : ترقوت ةيالو ىوتسم ىلع
.ترقوت ،تابيطلا ،ةلزن

.تناج ،ساوحلا جرب : تناج ةيالو ىوتسم ىلع

 مأ ،ةرارم ،ريغملا ،ةعماج : ريغملا ةيالو ىوتسم ىلع
.ةلدنت ،ليطس ،ليلخ يديس ،نارمع يديس ،رويطلا

.لحفلا يساح ،ةراقلا يساح ،ةعينملا  : ةعينملا ةيالو

 ،بطقوب ،ةوابرع ،كارعلا نيع : ضيبلا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ضيبلا ،خيشلا ىديس ضيبألا ،ةلالش ،ةنيزيرب ،نوغمسوب
 ،ةصاقرلا ،ةدكارك ،رمحألا فاكلا ،مالعوب ،لوساغلا ،ةراهملا

.روفيط ىديس ،ناميلس ىديس ،رمعأ يديس

 ،بادبد ،سيردإ رمع جرب : يزيليإ ةيالو ىوتسم ىلع
.سانيمأ نإ ،يزيليإ

 نيع ،تورغات نيع : جيريرعوب جرب ةيالو ىوتسم ىلع
 ،جــــــــيريرــــعوـــب جرب ،يلع دــــــصاق رئب ،دواد نبا ،روميلب ،ةرست
 ،ةيدامحلا ،شعلا ،رصانعلا ،ريشيلا ،ةرومز جرب ،رــــيدـــغ جرـــب
 دالوأ ،ةـــناـــجم ،ةروــــصــنملا ،ليـــلخ ،ةزارـــح ،ةــسالـــيــــغ ،ريهملا
.ريتسكيت ،رصنلا ةينث ،كرابما يديس ،يداولا سأر ،مـــــهارـــبا

 ،لـياـنــم جرــب ،لامع : سادرـــموـــب ةــــيالو ىوــــــتسم ىلع
 ،وصروق ،رماعلا ةبعش ،ةرادق ةزقزوب ،سادرموب ،واودوب
 ،شاطعبرألا ،ةنشخلا سيمخ ،رسي ،ةبورخلا ،تانيج ،سلد
 قوس ،دواد يديس ،ىفطصم يس ،ىسوم دالوأ ،ةيرصانلا
.يرومز ،نيبالجيت ،ةينثلا ،دحلا

 ،ةمركلا نيع ،لسعلا نيع : فراطلا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةجلثوب ،راجحوب ،سابسبلا ،ناحيرب ،يديهم نب ،روفصع
 ةريحب ،حلاص نب مامح ،فراطلا ،ةلاقلا ،يناحيش ،ةيفاشلا
.ةنوتيزلا  ،خراوسلا،قوسلا لمر ،رويطلا

.فودنت ،لسعلا مأ : فودنت ةيالو ىوتسم ىلع

 ،ةماعنوب جرب ،يرامع : تليسمسيت ةيالو ىوتسم ىلع
 ،نويعلا ،ماجرل ،يتسيمخ ،دئاق وب ،رداقلا دبع ريمألا جرب
 ،دحلا ةــيـــنـــث ،تنشوــتوـــب يدـــيس ،دــباـــع يدـــيس ،بعلملا

.ةيفوسويلا ،تليسمسيت

 يناسح ،ةيارمحلا ،يداولا : يداولا ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةدنلعلا يداو ،ةسناو هيم ،نينيوك ،ةفيلخ يساح ،ميركلا دبع
.يوافيرطلا ،يبرعلا بلاط ،نوع يديس ،حابرلا ،ةبيقرلا

 ،ياـــغب ،راـــباـــب ،ةليوـــطلا نيـــع : ةلشنخ ةيالو ىوتسم ىلع
 ،ةجلولا ،لمحملا ،ةماحلا ،لالج ،راشش ،ةيلش ،ةـــمامـــحوب
.سوباي ،تنايزوات ،ةزمات ،شاشر دالوأ ،ناريخ ،ةغيسنا

 ،ةعــــيردلا ،ةــــنازلا نيــــع : سارــــهأ قوــــس ةــيالو ىوتسم ىلع
 يداو ،ةنهارملا ،ةحورشملا ،شوروادم ،ةشنانحلا ،ةدادـــــــحلا
 ،ةتاردس ،ةبوقرلا ،ناليو ،نموم دالوأ ،سيردإ دالوأ ،تيربكلا

 ،ةـيرورـعزـلا ،شاـفـيـت ،ةرواـــت ،سارــــــهأ قوس ،جرـف يدــيس
.يباوزلا

 ىنب ،نيعلا رمحأ ،لابغا : ةزابيت ةيالو ىوتسم ىلع
 ةرجح ،ةياروق ،سومادلا ،لاشرش ،ةبيعشلا ،ةقيقروب ،كيلم
 ،رصانم ،طاهرل ،ةعيلقلا ،يتسيمخ ،ةبطاطحلا ،طوجح ،صنلا

.ةزابيت ،دشار ىديس ،رمع ىديس ،روظانلا ،دارم ،نوملسم
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 ةـلـحرـم ناوـنـعـب ،اـيازملا نــم ةداــفــتسالا تايـفـيـكو ةلـكـيـهملا
 ةقفارم تايفيك اذكو اهب ةقلعتملا مييقتلا تاكبشو لالغتسالا
 ةئيــهــتلا لاــــمـــعأب ،يلـــكلا وأ يئزـــجلا لفـــكتلا قيرــــــط نع ةلودلا

 تاراــــمثـــتــسالا ديـــســجتل ةـــيرورـــضلا ةـــيـــساـــسألا تآشـــنــــملاو
.ةلكيهملا

 ةلحرم ناونعب ،ايازملا نم ةدافتسالا عضخت : ٢ ةداملا
 ةنياعم رضحم دادعإ ىلإ ،رـــمثــتسملا نم بلـــطب ،لالـــغـــتسالا
 ةـــيـــقرــتل ةـــيرئازـــجلا ةلاــــكولا هّدــــعت ،لالــــغتـــسالا يف لوــــخدلا
.”ةلاكولا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلاو ،رامثتسالا

 ةلـــحرم ناوـــنــعب ،ةـــحوـــنــمملا ايازـــملا ةدــــم ددــــــحت : 3 ةداملا
 ،يزيفحت ماظن لكب ةصاخ مييقت ةكبش ساسأ ىلع ،لالغتسالا

 لوخدلا ةنياعم رضحم يف ةددحملا ايندلا ةدملا ءاضقنا دعب
.لالغتسالا يف

 ةـعـباــتــلا عــقاوملا يف ةدــجاوــتملا تاراــمــثــتسالا عضخــت ال
.ةداملا هذه ماكحأل ريبكلا بونجلل

يناثلا لصفلا

لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم

 يف ةدعملا ،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم ربتعت : ٤ ةداملا
 قحلملا يف هيلع صوصنملا جذومنلل اًقفو رضحم لكش

 نأ ىلع داهشإلاب حمسي يذلا ءارجإلا ،موسرملا اذهب يناثلا
 ىـّفو دق ،ةلاكولا ىدل لجسم عورشمل لماحلا رمثتسملا

 ،تامدخلا وأ /و علسلا ءانتقاب قلعتي اميف اميس ال ،هتامازتلاب
 اقفو ،هطاشن ةسراممو لالغتسالا يف يلعفلا لوخدلا ضرغب
.ليجستلا ةداهشل

 تامدخلا وأ/و علسلا جاتنإ ،لالغتسالا يف لوخدلاب دصقي
 ءانتقالا ىلإ ىدأ يذلا رامثتسالا ناونعب ،عيبلل ةهجوملا
 علسلا ةمئاق يف ةدراولا جاتنإلا لئاسول يلكلا وأ يئزجلا

 ةسراممل ةيرورضلاو ليجستلا دنع ةلاكولل ةمدقملا تامدخلاو
 .لجسملا رامثتسالا عوضوم طاشنلا

 لالغتسالا يف لوــخدــلا ةــنــياــعــم رضحــم مــيــلست نــكــمــي ال
 ةقفاوملا دعب ّالإ ةننقملا ةطشنألاب ةقلعتملا تارامثتسالل
.ةينعملا تارادإلا لبق نم اهيلع

 ةبسنلاب ،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم حمست : ٥ ةداملا
 ةبسنلا ديدحتب ،ليهأتلا ةداعإ وأ ةعسوتلا تارامثتسال
 ،لالغتسالا ةلحرم ناونعب حنمت يتلا تاءافعإلل ةيوئاملا

 ةنراقم ةديدجلا تارامثتسالا ةبسن قفو بستحت يتلاو
.ةزجنملا ةيلامجإلا تارامثتسالا عومجمب

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٢٠3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ريياعم ددـــحي ،٢٢٠٢ ةــــنــــس رـــبـــمـــتـــبـــس ٨ قـــــفاوـــــملا
 ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت
.مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب 

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 892-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،اهريسو رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا ميظنت

 يف خرؤملا 992-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 تارامثتسالا نع لزانتلاو تارامثتسالا ليجست تايفيك
 ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ

،رامثتسالا تافلم ةجلاعمب

 يف خرؤملا 1٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق
،رامثتسالا لاجم يف ةصاخ

 يف خرؤملا 3٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11

 ةلاح يف اهذاختا بجاولا ريبادتلاو تارامثتسالا ةعباتمب
،ةبتتكملا تامازتلالاو تابجاولا مارتحا مدع

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 نـــم 33و 13و ٠3 داوــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبـــــطت : ىلوألا ةداملا
 روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا
 تارامثتسالا ليهأت ريياعم ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ
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 ،لجسملا هرامثتسا زاجنإ لمكتسا يذلا رمثتسملل نكمي
 رضحم دادعإ بلطي نأ ،زاجنإلا ايازم نم ةدافتسالا نود
 خيرات يلت يتلا ةنسلا لالخ لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم
 .زاجنإلا لاجآ ءاهتنا

 ايئزج هعورشم لخد يذلا رمثتسملا عضخي : ٠١ ةداملا
 ىلع ءانب لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا لجأو لالغتسالا يف
 طورش قفو يئزجلا هطاشن ىلع ةبيرضلل ،حيرصلا هبلط

 يف لوـخدـلا ةـنــياــعــم رضحــم دادــعإ ةــياــغ ىلإ ،ماــعــلا نوــناــقــلا
.رامثتسالل يلكلا لالغتسالا

 نم ءادتبا لالغتسالا ايازم باستحا أدبي ،ةلاحلا هذه يفو
.لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ خيرات

 نم ةيروفلا ةدافتسالا رمثتسملا راتخا اذإ ام ةلاح يف
 ىلع متت ايازملا هذه نم ةدافتسالا ّنإف ،لالغتسالا ايازم
 أدبيو ،يئزجلا لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا رضحم ساسأ

 راثآب ظافتحالا عم لالغتسالا يف لوخدلا خيرات نم اهنايرس
 نود نكلو ،زاجنإلا ةرتف ءاهتنا ةياغ ىلإ ليجستلا ةداهش

.زاجنإلا ةدم لجأ ديدمت ةيناكمإ

 لالغتسالا يف تلخد يتلا تارامثتسالل ةبسنلاب : ١١ ةداملا
 متي هنإف ،لالغتسالا ايازم نم ةيروفلا ةدافتسالا عم ايئزج
 عورشملل ّيلكلا لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ ءارجإ

.زاجنإلا ةرتف نم ءاهتنالا دعب رهشأ )3( ةثالث هاصقأ لجأ يف

 ءارجإ يف عورشلا متي ،ءارجإلا اذه لامكتسا مدع ةلاح يفو
.ليجستلا ةداهش ءاغلإ

 تآشنم وأ تادحو ةدع رامثتسالا نمضتي امدنع : ٢١ ةداملا
 ةروكذملا قطانملا يف ةدوجوملا كلت نإف ،رامثتسالاب ةينعم

 ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 82 ةداملا يف
 لالغتسالا ايازم نم ديفتست ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس

.قطانملا هذه ىلع قبطنت يتلا

 رابتعالا نيعب ةذوخأملا لغشلا بصانم نوكت : 3١ ةداملا
: يتأي امك لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم يف

 عـيـمـج باستـحا مـتــي ،ءاشنإلا تاراــمــثــتسال ةــبسنــلاــب –
،ةثدحتسملا ةيلعفلا لغشلا بصانم

 ،ليهأتلا ةداعإ وأ /و ةعسوتلا تارامثتسال ةبسنلاب –
 كلت ريغ اًثيدح اهؤاشنإ مت يتلا لغشلا بصانم بستحت

 .رامثتسالا ليجست ءانثأ ةدوجوم تناك يتلا

 لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم دادعإ بلط ميدقت متي : ٦ ةداملا
 يف هيلع صوصنملا جذومنلا قفو ،رمثتسملا فرط نم
 ةصنملا ربع وأ ةلاكولا ىلإ ،موسرملا اذهب لوألا قحلملا
 .رمثتسملل ةيمقرلا

 هميلستو لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ متي
 عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ًاموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ لالخ
.رمثتسملا همدق يذلا بلطلا

 ،اميس ال ،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم بلط قفري : ٧ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولاب

 تامولعملا ركذ عم تامدخلاو علسلا تاءانتقا فشك –
: ةيتآلا

،ريتاوفلا ماقرأو خيراوت *

 ةـلاـح يف ةــيــكرــمجلا تاــحــيرصتــلا ماــقرأو خــيراوــت *
،داريتسالا

 ىلع مسرلا نم تاينتقملا ءافعإ صيخارت عجارم *
،ةفاضملا ةميقلا

 موسرلا نم ةافعملا كلتو موسرلا عيمجب تاءانتقالا *
 ايازملا نم ةديفتسملا تامدخلاو علسلا ةمئاق يف ةجردملا
.ةيئابجلا ايازملا نم ةديفتسملا ريغ كلت وأ ةيئابجلا

 تارامثتسالل ةبسنلاب تادامتعالا وأ /و صيخارتلا –
،ةننقملا ةطشنألاب ةقلعتملا

،ةثدحتسملا لمعلا بصانم ددع رربت يتلا ةقيثولا –

 ةبسنلاب ةلفقملا ةريخألا ةنسلا ةينازيم نم ةخسن –
.ليهأتلا ةداعإ وأ ةعسوتلا تارامثتسال

 لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ ءارجإ : ٨ ةداملا
 تبلط يتلا ،ليجستلا عوضوم تارامثتسالا عيمجل يرابجإ
 .ايازملا نم ةدافتسالا

 ءاهتنا دعب ءارجإلا اذه دادعإ رمثتسملا بلط مدع لكشي
 راذعإ دعب كلذو ليجستلا ةداهش ءاغلإل اًببس ،زاجنإلا ةدم

 ىودج نود يقبو قرطلا لك لامعتساب ،ةلاكولا نع رداص
.اًموي )٠6( نيتس ةدم

 ،لالغتسالا يف لوخدلاب قلعتملا ءارجإلا ذيفنت نكمي : ٩ ةداملا
 ،عورشملل يئزجلا لالغتسالا ءانثأ ءاوس ،رمثتسملا ةبغرل اًقفو
 ىصقأك رهشأ ،)3( ةثالث لالخ وأ ،هنم يّلكلا ءاهتنالا دنع وأ
.زاجنإلا لاجآ ديدمت تايناكمإ دافنتسا دعب ،ريدقت
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 ةمهاسم بلط ،ةلاكولا ىدل ،رمثتسملا عدوي : ٨١ ةداملا
 ساسأ ىلع ،ةيساسألا تآشنملا لاغشأب لفكتلا يف ةلودلا

.اهزاجنإ ررقملا لاغشألل لصفم يريدقتو يفصو ضرع

 نيب ةدعملا ةيقافتالا يف ةلودلا ةمهاسم ددـــحت : ٩١ ةداملا
 ةـقـفاوـم دـعـب ،ةـلودـلا مساـب ةـفرصتملا ةـلاــكوــلاو رــمــثــتسملا
 ناوـــنــعب ةلودـــلل زيـــهــــجتلا تاقــفن نـــمــض لـــجـــستو .ةموـــــكــــحلا
 .ةينعملا ةيرازولا رئاودلا وأ ةرئادلا

عبارلا لصفلا

مييقتلا تاكبش

 ةلـــــحرــــم ناونـــعب ،ةحونـــمملا ايازــــملا ةدـــم ددـــــحت : ٠٢ ةداملا
 ،ةلاكولا فرط نم ،هالعأ 3 ةداملا يف ةروكذملا لالغتسالا

 اذهب ثلاثلا قحلملا يف ةددحملا مييقتلا تاكبش ساسأ ىلع
.موسرملا

 ماـــظن لـــكل ةبــــــســنلاب ،ميـــيـــقتلا ةكــــــبـــــش ددـــــحت : ١٢ ةداملا
 دصق ةحّجرملاو يّمكلا سايقلل ةلباقلا ريياعملا ،يزيفحت
 نوناقلا نم 2 ةداملا ماكحأ بجومب ةروكذملا فادهألا قيقحت
 ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر
: لجأ نم اميس الو

 تاءافك ةيقرتو ةمئادلا لغشلا بصانم ثادحتسا ليعفت –
،ةيرشبلا دراوملا

،ةيلحملا ةيلوألا داوملاو ةيعيبطلا دراوملا نيمثت –

 ىلع هتردقو ينطولا داصتقالا ةيسفانت نيسحتو ميعدت –
،ريدصتلا

 راكتبالا ريوطتو يجولونكتلا ليوحتلل ةيلضفألا ءاطعإ –
.ةفرعملا داصتقاو

 ررقم بجومب مييقتلا جئاتنب رمثتسملا غّلبي : ٢٢ ةداملا
 خيرات نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبس ىدعتي ال لجأ يف ةلاكولا نم
.لالغتسالا ةلحرم ايازم ةدم ديدحت بلط عاديإ

 اذهب عبارلا قحلملا يف هجذومن ددحملا ررقملا نمضتي
 ةلجسملا وأ رمثتسملا نم ةمدقملا رصانعلا عيمج ،موسرملا

 يف ةمدختسملاو لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم يف
.يرامثتسالا عورشملا مييقت

 ةّيـــمــسّرلا ةدـيرــــجلا يف موــــسرــملا اذـه رــــشـــــني : 3٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 اًءزج اوناك نيذلا نيرداغملا نيمدختسملا ددع مصخ متي
 نم رامثتسالا ليجست لبق نيدوجوملا نيمدختسملا نم
 رامثتسالا ناونعب ةأشنملا لغشلا بصانمل يلامجإلا ددعلا
.ينعملا

 يف لوــــخدلا ةـــنـــياــعم رـــضـــحــم دادــــعإ ربــــتـــعــــي : ٤١ ةداملا
 ةبتتكملا هتامازتلاب رمثتسملا ءافوب افارتعا ّيلكلا لالغتسالا

 ةـــصرـــف هـــحـــــنميو ،ةحونــــمملا اـــيازـــملا نم ةدافــــتسالا لــــباـــــقم
 وأ جاتنإلا تاردق هعـــسوت ناوـــنعب ،ديدـــج رامثــتسا ليــجست
 اقباس تدافتسا يتلا ةدوجوملا تارامثتسالا ليهأت ةداعإ

.ايازملا نم

ثلاثلا لصفلا

 لامعأب لفكتلا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا
اهديسجتل ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملاو ةئيهتلا

 نوناقلا موهفمب ،ةلكيهملا تارامثتسالاب دصقي : ٥١ ةداملا
 ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر
 ثادحتساو ةورثلا قلخل ةيلاعلا ةردقلا تاذ تارامثتسالا

 ميلقإلا ةيبذاج نم عفرلا اهنأش نم يتلاو لغشلا بصانم
 ،ةمادتسم ةيمنت لجأ نم يداصتقالا طاشنلل ةعفاد ةوق نوكتو
 اـــصوـــصــــــــخ مـــهاــــستو ،ةيـــمــــيلـــقإو ةيــــــعاـــمـــــتجاو ةيداــــصــــتقا

: يتأي اميف

،تادراولا لالحإ –

،تارداصلا عيونت –

،ةيوهجلاو ةيملاعلا ميقلا ةلسلس نمض جامدنالا –

.ءادألا نسحو ايجولونكتلا ءانتقا –

 تارامثتسالا ،ةلكيهملا تارامثتسالا ماظنل لهؤت : ٦١ ةداملا
: ةيتآلا ريياعملا يفوتست يتلا

 قوفي وأ يواسي : ةرشابملا لمعلا بصانم ىوتسم –
،لمع بصنم )٠٠٥( ةئامسمخ

 رييالم )٠1( ةرشع قوفي وأ يواسي : رامثتسالا غلبم –
.يرئازج رانيد

 نم ةلكيهملا تارامثتسالا ديفتست نأ نكمي : ٧١ ةداملا
 لاغشأب يّلكلا وأ يئزجلا لفكتلا قيرط نع ةلودلا ةقفارم
.اهديسجتل ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملاو ةئيهتلا

 قلعتت يتلا لامعألا ،ةيساسألا تآشنملا لامعأب دصقي
 طيحم دودح ةياغ ىلإ قرطلا حتفو تاكبشلا فلتخم طبرب
.يرامثتسالا عورشملا
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 لوألا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

..................... ديحولا كاّبشلا

يئزجلا وأ يلكلا لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ بلط



 ريياعم ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 6 ةداملا(
)مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت

 باسحل ................................................. ةفصب )ة( فرصتملا ......................................................... : )ة( دّيسلا هاندأ عّقوملا انأ
......................................................................................................................................................................................... ةسسؤم

 .......................................................................  يف خرؤملا .......................................................... : مقر يراجتلا لجسلا بحاص

.............................................................................................................................................................. : يئابجلا فيرعتلا مقر

................................................................................................................................................... : طاشن يف رامثتسالا نمضتي

 ........................................................................... : )ةطشنألا( طاشنلا ............................................................... : )زومرلا(زمرلا

................................................................................................................................................................ : ةيبيرضلا ةداملا مقر

.................................................................................................................................................................. : يف )عقاوملا( عقوملا

  ..................... : مقر رامثتسالا ليجست ةداهش عوضوم رامثتسالا             ايّلك  وأ             ايئزج : )1( تزجنأ ينأ حرصأ
................................................................................................................................................................................... : يف ةخرؤملا

 : )2( عم ،لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ بلطأ

 ايازملا نم ةدافتسالا ليجأت              ايازملا نم ةيروفلا ةدافتسالا 



 ةدافتسالا عم ،يئزجلا لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ اهبجومب يدؤي يتلا ماكحألا تأرق ينأ حرصأ
: ىلإ ،لالغتسالا ايازم نم ةيروفلا

و ،ايازملا اهلالخ تحنم يتلا ةرتفلا باستحا ةيادب –

.حونمملا زاجنإلا لجأل ديدمت يأ نع لزانتلا –

 يف ةددحملا لاجآلا يف ،يّلكلا لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ بلطب ،يراجلا زاجنإلا لجأ دعب ،دهعتأ
.هب لومعملا ميظنتلا

........................... ديحولا كاّبشلا ىدل بلطلا اذه عاديإب دهعتأ



رمثتسملا عيقوت




.بسانملا عبرملا يف ةمالع عض )1(

.هزاجنإ لاجآ  ِضقنت ملو يئزجلا لالغتسالا زيح لخد عورشمل ةلمتحم ةلاح )2(
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يناثلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

 رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

............................... ديحولا كاّبشلا

)١( )يلكلا / يئزجلا( لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم

 ريياعم ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٤ ةداملا(
)مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت

........................................................... خيراتلا ................................................................................. مقرلا 

.......................................................................................................................................... و نيفلأ ماعلا يف

 : هاندأ نيعّقوملا نحن

............................................................ ةبترلا ................................................................. : مسالاو بقللا –

............................................................. ةبترلا ................................................................. : مسالاو بقللا –

 .................................. دنع ............................................ : خيراتب هبلط ىلع ءانب ،انرضح ،ةمهمب نيفلكملاو انوناق نيفلحملا
............................................................. : ـب نئاكلا ................................................................................. )2( يف

........................................ : ةفصب ........................................... : )3( فرط نم ............................. )ة( لثمم

........................................................ يف ةخرؤملا ............................... مقر ليجستلا ةداهش نم ديفتسملا

.................................................................................................... طاشنلا يف رامثتسالا زاجنإ ةنمضتملا

............................................................. )ةطشنألا( طاشنلا ................................................)زومرلا( زمرلا

............................................................................................................................... )٤( يف )عقاوملا( عقوملا

..................................... : يف .............................. : مقر تحت )يوناث – يسيئر( يراجتلا لجسلا يف دّيقم

.............................................................................................................................. : يئابجلا فيرعتلا مقر

.................................................................................................................................. : ةيبيرضلا ةداملا مقر

 .............................................. : نم ءادتبا ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ىدل لمع بحاصك لجسم
.......................................................................................................................................................... : مقر تحت

 .هالعأ ةروكذملا ةنياعملا يف عورشلا لجأ نم

: يتأي ام انظحال





.ةيرورضلا ريغ ةراشإلا بطشأ )1(
.ةكرشلا رقم ناونعب )ة( ًاعوبتم ةينوناقلا ةفصلا وأ يراجتلا مسالا )2(
.لثمملا ةفصو بقلو مسا )3(
 ماظن ايازم نم ةديفتسملا عقاوملا يف ةدوجوملا كلت نيب زييمتلا عم ،عقاوملا عيمج ركذأ ،تآشنملا وأ تادحولا ددعت ةلاح يف )٤(

 ىلإ ةيمتنملا كلتو ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 72 ةداملا يف روكذملا تاعاطقلا
.نوناقلا سفن نم 82 ةداملا يف ةروكذملا قطانملا
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: يرامثتسالا عورشملا زاجنإ ىوتسم ىلع – ١


: يتأي امك تازاجنإلا ةلاح دجوت


)جد وليك( : ةدحولا  

ةلمعتسم              ةديدج             : ةانتقملا علسلا ةلاح نع – ٢

)٥( لجسملا رامثتسالا عونل هتقباطم ىدمو زجنملا رامثتسالا عون نع – 3

قباطم ريغ                قباطم      

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

عومجملاةدروتسملا تاينتقملاةيلحملا تاينتقملانييعتلا

 يضارألا

تايانبلا

ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا



 نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تامدخلاو علسلا
ايازملا

عومجملا

 ،ةصاخ لاومأ لكش يف تامهاسملا غلابم
: اهيف امب

: ةيدقنلا ةمهاسملا –  

: رانيدلاب

: ةلمعلاب

: ةينيعلا ةمهاسملا – 

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

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

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




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


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


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

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

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

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

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

/

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

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




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


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


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

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

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

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

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

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

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

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




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


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


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

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

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

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

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

.ةقباطملا مدع بابسأ ددح )٥(

)عبات( يناثلا قحلملا
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: يتآلا وحنلا ىلع ةعزوم ،ًابصنم ..................... : )٦(  ةثدحتسملا ةرشابملا لغشلا بصانم ددع نع – ٤

،........................... : ذيفنتلا –

،............................ : مكحتلا –

............................. :ريطأتلا –

: لالغتسالا زيح لوخدلا خيرات نع – ٥

،........................... : يئزجلا –

................................ : يّلكلا –

............................................................... : )٧( ةقبطملا ءافعإلا ةبسن – ٦

........................................ : )٨( لالغتسالا ةلحرم ايازمل ايندلا ةدملا – ٧

: ةلمتحم ىرخأ تانياعم – ٨

 مامأ تانياعملا ةءارقب انمقو ،هالعأ امهيلإ راشملا رهشلاو مويلا يف ،رضحملا اذه انلفقأ ،عقوملا ىوتسم ىلع انلخدت بقع
.......................................... : يتأي امب )ت( حرصف ،انعم عيقوتلا )اه( هنم انبلط )يتلا( يذلا .............................. ةدّيسلا / دّيسلا

.ميلست لصو لباقم رضحملا اذه نم ةخسن )اه( هل انمّلس ،)ة( ينعملا نم بلطبو  





نيلهؤملا ناوعألا ءاضمإ                                                                                         رمثتسملا ءاضمإ

















 موسرملل اًقفو ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا اهدعأ يتلا نيمدختسملا دادعت يف تاريغتلا لوادج بسح )6(
 اهذاختا بجاولا ريبادتلاو تارامثتسالا ةعباتمب قلعتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 3٠3-22 مقر يذيفنتلا

.ةبتتكملا تامازتلالاو تابجاولا مارتحا مدع ةلاح يف
 دودح يف ينهملا طاشنلا ىلع مسرلاو تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا نم ءاشنإلا تارامثتسا فالخب تارامثتسالا ديفتست )7(

.ةيلامجإلا تارامثتسالاب ةنراقم ةديدجلا تارامثتسالا ةبسن

 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 82 ةداملا يف ةروكذملا قطانملا ماظن نم ةديفتسملا تارامثتسالل ةبسنلاب     
 لامعألا مقر باستحاب ءافعإلا قيبطت متي ،قطانملا هذهل ةعباتلا عقاوملا يف ةدوجوملا تادحولا نم نوكتت يتلا ،رامثتسالاب قلعتملاو
.يّلكلا لامعألا مقرل ةبسنلاب ةلودلا نم ةمهاسم اهتيمنت بلطتت يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا يف ةدوجوملا تادحولا فرط نم زجنملا

.يزيفحتلا ماظنلا بسح ةدملا ددحت )8(

)عبات( يناثلا قحلملا
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ثلاثلا قحلملا

مييقتلا تاكبش

I– تاعاطقلا ماظن نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا مييقت ةكبش :

: مييقتلا ريياعم –

٢ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا غلبم : ١رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلارامثتسالا غلبم

 جد نويلم ٠٠1 ≤ غلبملا

 جد نويلم ٠٠٥ ≤ رامثتسالا غلبم < جد نويلم ٠٠1

جد نويلم ٠٠٠1 ≤ رامثتسالا غلبم< جد نويلم ٠٠٥

جد نويلم ٠٠٠1 > رامثتسالا غلبم

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20

٢ : حيجرتلا لماعم – ةصاخلا لاومألا : ٢ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةصاخلا لاومألا

%٥2 ≤ خ أ

%٠٥ ≤ خ أ <٥2%

%٥7 ≤ خ أ < %٠٥

%٥7 > خ أ

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20

3 : حيجرتلا لماعم – فيظوتلا ىوتسم : 3 رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا ةثدحتسملا فئاظولا ىوتسم

٠1 ≤ م و ع

٠٥ ≤ م و ع <٠1

٠٠1 ≤ م و ع < ٠٥

٠٠1 > م و ع

2,5 

5 

7,5 

10

3 

3 

3 

3

7,5 

15 

22,5 

30

٢ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا يف جامدإلا ةبسن : ٤ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايلحملا ردصملا تاذ تامدخلاو علسلا ةميق لدعم

%٠1 ≤ إإ

%٠3 ≤ إإ <٠1%

%٠٥ ≤ إإ < ٠3%

%٠٥ > إإ

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20



ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلانييعتلا

 نيوكت ةدحو دوجو

ريوطتلاو ثحبلل ةدحو دوجو

ةصخر وأ عارتخا ةءارب لالغتسا

ةيعماج ثحب رباخم عم ةيقافتا

عومجملا

3 

3 

3 

1 

10

1 

1 

1 

1 

1

3 

3 

3 

1 

10
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II–قطانملا ماظن نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالل مييقتلا ةكبش:
II–ريبكلا بونجلاو بونجلاو ايلعلا باضهلل ةعباتلا عقاوملا يف ةزجنملا تارامثتسالل مييقت ةكبش١.

 :مييقتلا ريياعم –
 ٦ :حيجرتلا لماعم - يرامثتسالا عورشملا عقوم :١رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايرامثتسالا عورشملا عقوم

ريبكلا بونجلل ةعباتلا عقاوملا

بونجلل ةعباتلا عقاوملا

ايلعلا باضهلل ةعباتلا عقاوملا

ةيالولا ةمصاع –

 ىرخأ –

10 

10 

 

3 

8,5

6 

6 

 

6 

6 

60 

60 

 

18 

51

: مييقتلا جئاتن

لالغتسالا ةلحرم ةدم)ن ع( طاقنلا ددع

٠٥ ≤ ن ع

٥7 ≤ ن ع <٠٥

٥7 > ن ع

تاونس 3

تاونس ٤

تاونس ٥

١ : حيجرتلا لماعم – ةيجولونكتلا ةمهاسملا : ٥ رايعملا

١ : حيجرتلا لماعم – فيظوتلا ىوتسم : ٢ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا ةثدحتسملا فئاظولا ىوتسم

٠1 ≤ م و ع

٠٥ ≤ م و ع <٠1

٠٠1 ≤ م و ع < ٠٥

٠٠1 > م و ع

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10

)عبات( ثلاثلا قحلملا



لالغتسالا ةلحرم ةدم)ن ع( طاقنلا ددع

٠٤ ≤ ن ع

2٥ ≤ ن ع <٠٤

٤6 ≤ ن ع <2٥

67 ≤ ن ع <٤6

88 ≤ ن ع <67

88 > ن ع

ريبكلا بونجلا

تاونس ٥

تاونس 6

تاونس 7

تاونس 8

تاونس 9

تاونس ٠1

تاونس ٠١

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا)إ م( رامثتسالا غلبم

جد نويلم٠٠1 ≤ إ م

جد نويلم٠٠٥ ≤ إ م <جد نويلم٠٠1

جد نويلم٠٠٠1 ≤ إ م < جد نويلم٠٠٥

جد نويلم٠٠٠1 > إ م

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10
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١ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا يف جامدإلا ةبسن : 3 رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايلحملا ردصملا تاذ تامدخلاو علسلا ةميق لدعم

%٠1 ≤ إإ

%٠3 ≤ إإ <٠1%

%٠٥ ≤ إإ < ٠3%

%٠٥ > إإ

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10

١ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا غلبم : ٤ رايعملا

١ : حيجرتلا لماعم – ةصاخلا لاومألا : ٥ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةصاخلا لاومألا

%٥2 ≤ خ أ

%٠٥ ≤ خ أ <٥2%

%٥7 ≤ خ أ < %٠٥

%٥7 > خ أ

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10

: مييقتلا جئاتن

)عبات( ثلاثلا قحلملا
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II– عقاوملا يف ةزجنملا تارامثتسالا مييقت ةكبش٢ :
،ةلودلا نم ةصاخ ةقفارم اهتيمنت بلطتت يتلا –
.نيمثتلل ةلباقلا ةيعيبطلا دراوملا  نم تايناكمإ  ىلع رفوتت يتلا –
: مييقتلا ريياعم –



3 : حيجرتلا لماعم – فيظوتلا ىوتسم : ١رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا ةثدحتسملا فئاظولا ىوتسم

٠1 ≤ و ع

٠٥ ≤ و ع <٠1

٠٠1 ≤ و ع < ٠٥

٠٠1 > و ع

2,5 

5 

7,5 

10

3 

3 

3 

3

7,5 

15 

22,5 

30

3 : حيجرتلا لماعم – ةصاخلا لاومألا : ٢ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةصاخلا لاومألا

%٥2 ≤ خ أ

%٠٥ ≤ خ أ <٥2%

%٥7 ≤ خ أ < %٠٥

%٠٠1 > خ أ

2,5 

5 

7,5 

10

3 

3 

3 

3

7,5 

15 

22,5 

30

٢ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا غلبم : 3 رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلارامثتسالا غلبم

جد نويلم٠٠1 ≤ إ م

جد نويلم٠٠٥ ≤ إ م <جد نويلم٠٠1

جد نويلم٠٠٠1 ≤ إ م < جد نويلم٠٠٥

جد نويلم٠٠٠1 > إ م

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2 

5 

10 

15 

20

٢ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا يف جامدإلا ةبسن : ٤ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايلحملا ردصملا تاذ تامدخلاو علسلا ةميق لدعم

%٠1 ≤ إإ

%٠3 ≤ إإ <٠1%

%٠٥ ≤ إإ < ٠3%

%٠٥ > إإ

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20

)عبات( ثلاثلا قحلملا
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III– ةلكيهملا تارامثتسالا ماظن نم ةدافتسالل ةلهؤملا تارامثتسالا مييقت ةكبش :

: مييقتلا ريياعم –
٢ : حيجرتلا لماعم – فيظوتلا ىوتسم : ١رايعملا

 ةثدحتسملا فئاظولا ىوتسم

٠٠7  ≤ ت م <٠٠٥

٠٠8 ≤ ت م < ٠٠7

٠٠9 ≤ ت م <٠٠8

٠٠٠1 ≤ ت م < ٠٠9

٠٠٠1 > ت م

2 

4 

6 

8 

10

2 

2 

2 

2 

2

4 

8 

12 

16 

20

٢ : حيجرتلا لماعم – )جد رايلم ٠١ > (رامثتسالا غلبم : ٢ رايعملا

رامثتسالا غلبم

2 

4 

6 

8 

10

2 

2 

2 

2 

2

4 

8 

12 

16 

20

٢ : حيجرتلا لماعم – ةصاخلا لاومألا : 3 رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةصاخلا لاومألا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا

%٥2 ≤ خ أ

%٠٥ ≤ خ أ <٥2%

%٥7 ≤ خ أ < %٠٥

%٥7 > خ أ

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20

جد رايلم ٥1 ≤ إ م ≤ جد رييالم٠1

جد رايلم٠2 ≤ إ م < جد رايلم٥1

جد رايلم ٠3 ≤ إ م < جد رايلم٠2

جد رايلم٠٥ ≤ إ م < جد رايلم٠3

جد رايلم٠٥ > إ م

: مييقتلا جئاتن

لالغتسالا ةلحرم ةدم)ن ع( طاقنلا ددع

٥،73 ≤ ن ع
٠٥ ≤ ن  ع < 73،٥
٥،26 ≤ ن ع < ٠٥
٥7 ≤ ن ع ≤ 26،٥
٥،78 ≤ ن ع ≤ ٥7

٥،78 > ن ع

تاونس ٥
تاونس 6
تاونس 7
تاونس 8
تاونس 9
تاونس ٠1

)عبات( ثلاثلا قحلملا
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١ : حيجرتلا لماعم – ةئيبلا ىلع ريثأتلا : ٤ رايعملا

)عبات( ثلاثلا قحلملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةئيبلا ىلع ريثأتلا

ةلكسرملا ةيلوألا داوملا مادختسا

ةقاطلا داصتقا ةيلمع مادختسا

ةددجتملا تاقاطلا ةيلمع مادختسا

ةيزاغلاو ةبلصلاو ةلئاسلا تافيرصتلا ةجلاعم ماظن

3 

3 

4 

3

1 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

3

٢ : حيجرتلا لماعم – ةئشانلا تاعانصلاو راكتبالاو ةيجولونكتلا تامهاسملا : ٥ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلانييعتلا

 نيوكت ةدحو دوجو

ريوطتلاو ثحبلل ةدحو دوجو

ةصخر وأ عارتخا ةءارب لالغتسا

ةيعماج ثحب رباخم عم ةيقافتا

راكتبا

ةئشان ةعانص

2 

2 

2 

1 

2 

1

2 

2 

2 

2 

2 

2

4 

4 

4 

2 

4 

2

١ : حيجرتلا لماعم – تارامثتسالا يف جامدإلا لدعم : ٦ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايلحملا ردصملا تاذ تامدخلاو علسلا ةميق لدعم

%٠1 ≤ إإ

%٠3 ≤ إإ <٠1%

%٠٥ ≤ إإ < ٠3%

%٠٥ > إإ

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10

: مييقتلا جئاتن

لالغتسالا ةلحرم ةدم)ن ع( طاقنلا ددع

تاونس ٥

تاونس 6

تاونس 7

تاونس 8

تاونس 9

تاونس ٠1

٠3 ≤ ن ع

٤٤ ≤ ن ع <٠3

8٥ ≤ ن ع <٤٤

27 ≤ ن ع <8٥

68 ≤ ن ع <27

68 > ن ع



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 رايعملا
2 رايعملا
3 رايعملا
٤ رايعملا
٥ رايعملا

اهيلع لصحتملا طاقنلا عومجم

)ةنسلا( ةقفاوملا ايازملا ةدم

ةيئاهنلا ةطقنلاحيجرتلاةطقنلامييقتلا ريياعم

ديحولا كاّبشلا ريدم

عبارلا قحلملا 

ديحولا كاّبشلا

يرامثتسالا عورشملا مييقت جئاتنب قلعتي ررقم

خيراتلا


............................................................... : خيراتلا ....................................... : رامثتسالا ليجست ةداهش مقر –

...................................... : خيراتلا ..................................... : رامثتسالا ليجست ةداهشل ةلدعملا ةداهشلا مقر –

............................................................................................................................................. : ةسسؤملا ناونع –

................................................................... : ةفصلا ............................................................ : ينوناقلا لثمملا –

................................................................................................................................................ : نكسملا ناونع –

.............................................................................................................................................. : عورشملا طاشن –

............................................................................................................................................... : رامثتسالا عون –

.................................................................................................................... : رامثتسالا عورشم طاشن عقوم –

........................................................................................................................................... : يزيفحتلا ماظنلا –



: لالغتسالا ايازم ةدم ديدحـت لودج –
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: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 63 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ،هالـــعأ روـــكذــملاو 22٠2 ةــــنــــس وــــيــــلوي ٤2 يف خرؤــــملا 22-81
 تارامثتسالا ةعباتم تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
 تابجاولا مارتحا مدع ةلاح يف اهداختا بجاولا ريبادتلا اذكو
 ايازملا لباقم رمثتسملا فرط نم ةبتتكملا تامازتلالاو
.ةحونمملا

لوألا لـصفلا

 تاراـمثتسالا ةـعـباتم

 يتلا ةرـــتفلا ناوــنعب ،ةيــنــــعملا تارادإلا موــــــقت : 2 ةّداملا
 يف اهيلع صوصنملا ايازملا نم تارامثتسالا اهيف ديفتست
 روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا
 تامازتلالا مارتحا نم دكأتلل تارامثتسالا ةعباتمب ،هالعأ
.نيرمثتسملا فرط نم ةبتتكملا

: يتأي اميف ةينعملا تارادإلا فرط نم ةعباتملا لثمتت

 يتلا ،رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولل ةبسنلاب - أ
 عيراشملا ديسجت ةعباتمب ''ةلاكولا'' صنلا بلص يف ىعدت
،اهمدقت ىدم لوح ةفلتخملا ةيئاصحإلا تامولعملا عمجو

 اقبط ،رهسلا ،ةيكرمجلاو ةيئابجلا تارادإلل ةبسنلاب - ب
 تاــــبــــجاوــــلــــل نــــيرــــمــــثــــتسملا مارــــتـــــحا ىلع ،اـــــهـــــتاـــــيـــــحالصل
،ةحونمملا ايازملا ناونعب ةبتتكملا تامازتلالاو

 ءاقبإلا ىلع رهسلا ،ةينطولا كالمألا ةرادإل ةبسنلاب - ج
 ةزــهـــجألا فرـــط نـــم حوـــنـــمملا يراـــقـــعـــلا ءاـــعوـــلا ةـــهـــجو ىلع
 دوـنـبـلـل اـقـفو راـمـثـتسالا زاـجـنإ لـجأ نـم ،راــقــعــلاــب ةــفــلــكملا
،زايتمالا دقعو ءابعألا رتفد يف اهيلع صوصنملا

 ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل ةبسنلاب - د
 ،لقألا ىلع ،ظفتحا دق رمثتسملا نأ نم دكأتلا ،ءارجألا لامعلل
 هل حـــمـــس يذلا ىوــــتــســملا ســـفــن يف لــــمــعلا بـــصاــــنم ددـــــعـب
.لالغتسالا ايازم ةدم نم ةدافتسالاب

 فرـــط نم ةبـــتــتكملا تاـــمازــتلالا ةــعباـــتم مـــتت :3 ةّداملا
: لبق نم نيرمثتسملا

،لالغتسالاو زاجنإلا ايازم ةرتف لك لالخ ،ةلاكولا –

 علسلا كالتها ةدم لالخ ،ةيكرمجلاو ةيئابجلا تارادإلا –
،هب لومعملا عيرشتلا يف ددحم وه امك ايازمب ةانتقملا

،زايتمالا ةدم لالخ ،ةينطولا كالمألا ةرادإ –

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم 3٠3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ةـعـباـتمب قـلـعـتــي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبــمـــتـــبس ٨ قــــفاوملا
 ةلاح يف اهذاختا بجاولا ريبادتلاو تاراــمثتسالا

.ةبتتكملا تامازتلالاو تابجاولا مارتحا مدع
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٥2 يف خّرؤــــــــــملا 81-22 مـــــــقر نوــــــناـــــــــــــقــــلا ىضـــــــتـــــقمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ
،رامثتسالاب

 91 يف خّرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 62 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 992-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 تارامثتسالا نع لزانتلا وأ تارامثتسالا ليجست تايفيك
 ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ

،رامثتسالا تافلم ةجلاعمب

 يف خرؤملا ٠٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـحـي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تامدخلاو علسلاو تاطاشنلا مـئاوـق
 نم ةدافتسالل ليومتلا نم ايندلا دودحلا اذكو ايازملا نم

،ليوحتلا نامض

 يف خرؤملا 1٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق
،رامثتسالا لاجم يف ةصاخ

 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
  ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت ريياعم
،مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم
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يناثلا لـصفلا

مارتحا مدع ةلاح يف اهذاختا بجاولا ريبادتلا

ةبتتكملا تامازتلالاو تابجاولا 

 مدــــقت فـــشــك عادـــيإ مدـــع رـــيرـــبــت باـــيـــغ يدؤـــــي :٧ ةّداملا
 ٥ ةداملا يف ددحملا لجألا يف رمثتسملا فرط نم عورشملا
.ةلاكولا فرط نم رامثتسالا ليجست ةداهش ءاغلإ ىلإ ،هالعأ

 ررقم بجومب ليجستلا ةداهش ءاغلإ دسجتي :٨ ةّداملا
 تارادإلا ىلإ هنم ةخسن لسرتو ةلاكولا هدعت ايازملا بحس

.ةينعملا

 لك ديدست ىلإ لالغتسالا ايازم بحس يدؤي :٩ ةّداملا
 لالـــــــخإلا نود رــــمــثــتـــســـملا فرـــط نم ةكلهــــتــســـملا اـــــيازـــملا

 لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا تابوقعلاب
.هب

 تامازتلالاو تاــبـــجاولا مارــــتــحا مدـــع ةـــلاــــح يف :٠١ ةّداملا
 غيلبت دعب ايازملل يئزجلا وأ يلكلا بحسلا ردصي ،ةبتتكملا

 )٥1( رشع ةسمخ ةدم ةباجإ نود يقب اراذعإ ،لئاسولا لكب
.لالخإلا اذه ةنياعم  خيرات نم ،اموي

 ،ايازملا بـحس ررـــقم يغـــلت نأ ةلاـــكولا نكـــــمي :١١ ةّداملا
 ىدل وأ ،اهيدل مدقملا نعطلا جئاتن ىلع ءانب ،ررقم بجومب

 وأ راـمـثـتسالاـب ةـقـلـعـتملا نوـعـطـلـل ةـيـنـطوـلا اـيـلـعـلا ةـنــجــلــلا
.ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا

 تارادإلا ىلإ ،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا ءاغلإلا ررقم غلبي
.ةينعملا

 اقيـــبطت ةرداصلا تاءاــــعدـــتسالاو تاغــــيلــــبتلا :٢١ ةّداملا
 اـــقـــبـــط هـــيـــلإ لسرملا ىلإ ةــــهــــجوملاو ،موسرملا اذــــه ماــــكــــحأل
 ىلإ تعجر اذإ ،هب لومعملا عيرشتلا يف ةددحملا تاءارجإلل
 يف لوهجم'' وأ ''ئطاخ ناونع'' ةرابعب ةعوفشم لسرملا
 اقئاع لكشت ال ،''لاسرإلا بحس ضفر'' وأ ''روكذملا ناونعلا

 هيلإ لسرملا تبثأ اذإ ّالإ ايازملا بحس تاءارجإ ةرشابمل
.ةينلا نسح

 ةّيمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــشـــنـــي:3١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا –
.لالغتسالا ايازم ةدم لالخ

 ةدم ةليط تارامثتسالا ةعباتمب ةلاكولا موقت :٤ ةّداملا
.رمثتسملا فرط نم ةمدقملا تامولعملا ساسأ ىلع ،ايازملا

 نم ةبولطملا تامولعملا عيمج ميدقتب رمثتسملا مزلي
  ايازملا كالهتسا مييقتو ةعباتمل ةيرورضلاو ةرادإلا لبق
.ةحونمملا

 نع افشك ةلاكولا ىلإ لسري نأ رمثتسملا ىلع بجيو
 يف ددحملا جذومنلل اقفو ،يرامثتسالا هعورشم مدقت ىدم
.موسرملا اذهب لوألا قحلملا

 مدـــــقـــــت فشك ىلع رشؤتو ةــــــيــــــئاــــــبجلا حــــــلاصملا عــــــقوــــــت
 ىدل رمثتسملا فرط نم عدوي يذلا يرامثتسالا عورشملا
 عيقوت خيرات يلت يتلا اموي )٠3( نيثالثلا لجأ يف ةلاكولا
.ةلهؤملا ةيئابجلا حلاصملا

 ايوــنـس ةلاـــكوــلل عــباــتلا دـــيــحولا كاّبـــشلا موـــقي :٥ ةّداملا
 ةعدوملا ةيرامثتسالا عيراشملا مدقت تافوشك نيب ةبراقمب
 ضرغب ،ةلاكولا ىوتسم ىلع ةلجسملا تارامثتسالا ةيقاطبو

 فشكـلا اوـعدوـي مــل نــيذــلا نيفــلــخــتملا نــيرــمــثــتسملا دــيدحت
.ةيرامثتسالا مهعيراشم مدقت ىدمل يونسلا

 ةينامث لجأ يف ،لئاسولا لكب ،راذعإ غيلبتب ةلاكولا موقت
 مدــقــت فشك عادــيإ مدــع ةــنــياــعــم خــيراــت نـــم ءادـــتـــبا ،ماـــيأ )8(
.رامثتسالا عورشم

 ةيريربتلا قئاثولا ةلاكولا ىلإ رمثتسملا لسري نأ بجي
 رشع ةسمخ لجأ لالخ عورشملا مدقت تافوشك عاديإ مدعل
 بحس ةلئاط تحت راذعإلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(
.ايازملا

 بلط ةلاكولا ىدل عدوي نأ رمثتسملا ىلع بجي :٦ ةّداملا
 لــبـــق رـــهشأ )3( ةــثالــث ،لالــغــتسالا ةــلــحرــم اـــيازـــم ةدـــم دـــيدحت

 اــهــنــم داــفــتسا يتــلا لالــغـــتسالا اـــيازمل اـــيـــندـــلا ةدملا ءاضقنا
.لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم بجومب

 نم دكأتلاب حمست يتلا تامولعملا بلطلا اذه نمضتي
.نأشلا اذه يف ةددحملا مييقتلا ريياعم ءافيتسا

 ةداهش ةلاكولل ميدقتب رمثتسملا مزلي ،كلذ ىلع ةدايزو
 تانيمأتلل ينطولا قودنصلا اهدعي ،نيمدختسملا دادعت ريغت
 قحلملا يف ددحملا جذومنلا قفو ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا
.موسرملا اذهب يناثلا

 ةــعــباــتــلا عــقاوملا يف ةدــجاوــتملا تاراــمــثــتسالا عضخـــت ال
.ةداملا هذه ماكحأل ،ريبكلا بونجلل
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لوألا قـحلـملا
ةيبعشلا ةـيطارـقميدلا ةيرئازـجلا ةيروـهمـجلا

لوألا ريزولا حلاصم
رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا
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                     دعب هيف عرشي مل
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                     زاجنإلا ديق عورشم
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      دعب لالغتسالا ديق لخدي ملو زجنم عورشم
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بئارضلا حلاصم
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)عبات( لوألا قحلملا
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يناثلا قحلـملا
 ةيبعشلا ةـيطارـقميدلا ةيرئازـجلا ةيروـهمـجلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو


ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا
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عومجملا)2( ةديدجلا لغشلا بصانم )3( ةدوجوملا لغشلا بصانم

 نيرداغملا لامعلا ددع حرط دعب ،حرصملا رامثتسالا ناونعب ،لغش بصنم..........................................ـب ردقي  يلاحلا ددعلا
.نيدوجوملا نيمدختسملا نم اًءزج نولكشي نيذلا

.................................... يف ..................................... : ــب رّرح       

ةحلصملا متخو ءاضمإ




.ليهأتلا ةداعإ وأ /و عيسوت ، ءاشنإ )1(
.لالغتسالا ةلحرم ةدمل ىندألا دحلا ةياهن ىلإ رامثتسالا ليجست خيرات نم ةدتمملا ةرتفلل اهؤاشنإ مت يتلا لغشلا بصانم )2(
.ليهأتلا ةداعإ وأ /و ةعسوتلا عون نم تارامثتسالل طقف اهمادختسال رامثتسالا ليجست خيرات لبق ةدوجوملا لغشلا بصانم )3(
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ3٢
 ةيريدملا يف ةبساحملا حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا
.ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيدلا فيس دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا

 ةبساحملا حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب اّفلكم هتفصب ،ةيبيارغ
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا يف

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ3٢

.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةميلس ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا

 لمــــعلل جمارــــبلا تاـــينازيـــمل رــــيدم ةـــبئان اهــتفــــصب ،ناروــــع
 ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييلحم نيبودنم نييعت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تــــشغ
.تايالولا ضعب يف ةّيروهمجلا طيسول

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةّيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم

،ضيبلا ةيالو يف ،يفسوي رماع نب –

،يزيليإ ةيالو يف ،ريدخاب فيطللا دبع –

.تناج ةيالو يف ،يرومرم ميهاربا –

3٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا
.ةّيبعّشلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةنس ويلوي 62 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا

 ةداعلا قوف اريفس هتفصب ،كابح دانم دّيسلا ماهم ،22٠2
 ةّيبــــــعّشلا ةّيـــطارقـــميّدلا ةّيرئازــــجلا ةّيروهــــمـــجلل اضّوـــــفمو
.ةافولا ببسب ،)اينامور ةيروهمج( تسراخوبب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.اقباس – ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 قلاخلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا

 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب ،ةفرش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس – ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــــــنس تشغ3٢
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب تاسارد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ظوـفـحم دـّيـسـلا ماـهم ىـهـنـت ،22٠2 ةـنـس تـشــغ32 قــفاوــملا

 ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل اريدم هتفصب ،ملاس نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ، ةيندملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ3٢
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدـنـه ةدـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةــــــنس تشغ32 قـــفاوملا

 ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعب ةريدم اهتفصب ،يشبح
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

ةّيدرف ميسارم



٠٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٢
63م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١

 ةمئاقلا دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمفون ٥1 قفاوملا 2٤٤1
 رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا
: يتأي امك ،لّدعملا ،اهريوطتو ةيجولونكتلا

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

 ثحبلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،تيلاسات يلاليج دّيسلا –
،اوضع ،يملعلا

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

 ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ يديس نب نيدلا لامج ّديسلا –
،اوضع ،ينهملا نيوكتلاب

ديربلا ةرازو

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

  وينوي ٤ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٥ يف خّرؤم رارق
 لوألا عيبر ٩٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 يذــــلا ٠٢٠٢ ةــنس رــبـــمـــفوـــن ٥١ قــــــــفاوملا ٢٤٤١ ماــــع
 ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي
.اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥ يف خّرؤم رارق بجومب
 ماع لوألا عيبر 92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس  وينوي

 ةربخو مييقتو قيقدتو ةباقرب ةفّلكم ،ةيلاملل ةماع ةبقارم
 نكسلاو ةيمومعلا لاغشألاو يرلا تاعاطقل ةعباتلا تانايكلا

 ةيشتفملا يف تامدخلاو تاباغلاو يرحبلا ديصلاو ةحالفلاو
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ3٢

.لوألا ريزولا حلاصمب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ناروع ةميلس ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 طيطختلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ3٢
 لاــــــــغـــشألا ةرازوــــب زاــــــجنإلاو تاــــساردلا لئاــــــسوو
.ةيمومعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةيبـيارغ نيدلا فيس ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا

 لاغشألا ةرازوب زاجنإلاو تاساردلا لئاسوو طيطختلل اريدم
.ةيمومعلا

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
 نييعتلا نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ3٢ قفاوملا
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ريدم ةبئان ،يزقوب ةديعس ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس تشغ32
 .يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب ةبساحملاو ةينازيملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ةبئان ،راشن ةزنك ةّديسلا نيعت ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب ةيجراخلا تاقالعلل ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 يف شتــــفم نييـــعت نمضــــــــتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس تــــشـــــغ3٢
.ةيندملا ةيامحلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،ملاس نب ظوفحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا
.ةيندملا ةيامحلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف اشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةماع ةبقارم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ3٢
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةيلاملل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يشبح ةدنه ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٠٦١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١ 64

 قفاوملا ٠٤٤1 ماع نابعش 92 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
 ةــــيــــــــعاطـــقلا ةنـــّجللا ديدـــجت نمـــضــــتملاو 91٠2 ةنــــــــس وياـــــم ٥
 ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلا ةرازوـل ةـيـموـمـعـلا تاـقــفصلــل
.لدعملا ،ةيكلساللاو

لاصتالا ةرازو

 ةنس ويام ٥٢ قفاوملا 3٤٤١ ماع لاّوش ٤٢ يف خّرؤم رارق
 ٢٤٤١ ماــــع رـــفـــص ٦ يف خّرؤـــــــملا رارــــقلا لّدـــــعي ،٢٢٠٢
 نييعت نمـــــضتملاو ٠٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤٢ قفاوملا
 ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ
.لاصتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
 2٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويام
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا
 ،لاــــصتالا ةرازول ةيـــــمومـــعلا تاقفـــصلل ةيـعاــــــطـــقلا ةـــنـــــــــجّللا

: يتأي امك

: نومئادلا ءاضعألا “

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

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

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

،اوضع ،لاصتالا عاطق لثمم ،ساطق دـمحم دّيسلا –

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

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

 ،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،شوبين نسحأ دّيسلا –
.اوضع

: نوفلختسملا ءاضعألا 

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

،لاصتالا عاطق لثمم ،نيرق نب داؤف دّيسلا –

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

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

 فّلـــكــملا رـــيزولا لــــثــــمم ،ةرازوــــب نـــيدلا روــــن دّيــــسلا –
.ةراجتلاب

 ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجلل ةمئادلا ةنامألا ىلوتي
: لاصتالا ةرازول

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

.“ افلختسم اوضع ،لباد ةريهز ةدّيسلا –

، ............................... )رييغت نودب( ............................... –
 ،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،رورعز ايسآ ةدّيسلا –

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وينوي ٦ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم رارق
 ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

––––––––––––

 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ6 يف خرؤم رارق بجومب
 اقبط ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي
 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم 781و 971 نيتداملا ماكحأل
 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف خرؤملا

 تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو ٥1٠2
 ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا يف ،ماعلا قفرملا
 تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

: ديدجتلل ةلباق
 تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم ،يقورز جرعل دّيسلا –

،اسيئر ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
 تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم ،فيرز يلع ديس ّديسلا –

،سيئرلل ًابئان ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
 نيلثمم ،كاطه زيزعلا دبع دّيسلاو يواوز ريمس دّيسلا –

 ىلع ،ةـيـكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملاو دــيرــبــلا ةرازو نــع
 ،افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا

 نع نيلثمم ،ةلالب نايفس دّيسلاو يرزعلا داميع دّيسلا –
 ،يلاوتلا ىلع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
،افلختسم اوضعو امئاد اوضع

 ،ةرضخوب يموكد داعس ةدّيسلاو يبورخ رمع دّيسلا –
 ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع نيلثمم
 ،افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع

 نع نيلثمم ،ينادم ميرك دّيسلاو راقعوب قراط دّيسلا –
 رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا فلكملا ريزولا
 امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،)ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا

،افلختسم اوضعو
 نع نيلثمم ،ركبوب نيدلا زع دّيسلاو ةلحاحر داؤف دّيسلا –

 اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا
،افلختسم

 ةـناـمأ تاـكـلـتـمملاو تاـقـفصلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا ىلوـتـت
 تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


