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ةـّيميظنت ميسارم

 مادــــقـتـساــب ةـــقـــلعتملا تاــيفيكلا ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم 313-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................روهمجلل ةهجوم ةيفاقثو ةينف ضورع مـيدـــقـتـل بـــناــجألا نيــناــنـفــلا

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم ٥13-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................عاطق لك بسح ،22٠2 ةنسل زيهجتلل

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم 613-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................عاطق لك بسح ،22٠2 ةنسل زيهجتلل

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم 713-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................عاطق لك بسح ،22٠2 ةنسل زيهجتلل

 ةـــينازيم يف دامتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم 813-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو  ينطولا نماــضتلا ةرازو رـــييست

 ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم223-22 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا



ةـّيدرف ميسارم

.......ةّيروهمجلا ةـــــسائرب ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

 ةيباقعلا تاسسؤملا نمأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف

 شيتفتلاب ةــــــفّلكم ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب

 ةــــيريدملا يف رــــيدم بـــئان ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةـــيداصتقالا تاــــقالعلل ةــــماعلا

...اقباس – يروتسدلا سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم

 تافيرشتلل دعاسملا ماعلا رـيدملا نييــــعت نــمضتي ،22٠2 ةـــنس رــــبمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
...........................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل

 ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييـعت نمضتي ،22٠2 ةنس رـبمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

...................ةيروتسدلا ةمكحملاب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةنجّللاب وضع رــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٠1 قـــــــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــــع رـــــــــفص 31 يف خّرؤـــــم يذـــــــيفنت موــــــــسرم
........................................................................................................................رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكول ةريدملا

.....راردأ ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رـفص 8 يف خّرؤم يذـيفنت موسرم

ـه ٤٤٤١ ماع رفص 36٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢ 2
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36  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢
3م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢

...ةبانع ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥ قـــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رـــــــفص 8 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم

....راشب ةعماجل ماعلا نيـــــمألا ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤــم يذـــيفنت موــــسرم

.....نيتعماجب تايلك ءادمع ماهم ءاـــهنإ ناـــنمضتي ،22٠2 ةـــنس رـــبمتبس ٥ قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رــــــفص 8 يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم

 نيوكتلا ةرازوب ريدم بــــئان ماــــهم ءاــــهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

 ايلعلا ةسردملا رـيدم ماــــهــم ءاهـــــنإ نـــــمضتي ،22٠2 ةنس ربـــمتبس ٥ قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع رـــفـص 8 يف خّرؤم يذيفنت موـــسرـــم
.......................................................................................................................................“ةلسع حـبارو دـمحأ“ ةليمجلا نونفلل

.......ةنيطنسق ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماــع رفص 8 يـف خّرؤـــم يذــــيفــنت موــــسرـــم

 ةيريدملاب تاسارد ةرــــيدم ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةنيدملل ةماعلا

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفـص 8 يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موسرم
...........................................................................................................................................فودنت ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

...ةفلجلا ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....سابع ينب ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...................ةبانع ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................وزو يزيت ةعماجب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........ةفلجلا ةعماجب نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تاينقتلاو مولعلا دـــهعم رـــيدم نييــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................ةدكيكس ةعماجب ةيقيبطتلا

............نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص 6 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــــسرم

 تاساردلاب ةـــــــــــفّلكم نييــــــــعت نـــــــمضتي ،22٠2 ةــــــنس رــــــــبمتبس ٠1 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رــــــفص 31 يف خّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
..........................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو

.........تايالولا ضعب يف ةفاقثلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص 6 يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موــــسرم

 تاساردلاب فّلــــــــــكم نييـــــــــــعت نــــــــــمضتي ،22٠2 ةــــــــنس رـــــــــــبمتبس 3 قــــــفاوــــملا ٤٤٤1 ماــــــــــع رــــــــفص 6 يف خّرؤــــــــــم يذـــــــيفنت موــــــسرــــم
.....................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو

 ةـــــضايرـــــلاو باــــــبشلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................ةبانع ةيالو يف شيرلا عارذـــــل ةــــيرادإلا ةـــــعطاقملاب

......ةعانصلا ةرازوب ريدم يـبئان نييـــعت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــبمتبس 3 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفص 6 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم

 نكسلا ةرازوب ةيرامعملا ةسدنهلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥ قـفاوملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفص 8 يف خّرؤـم يذـيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

..ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب رـــيدم بــــئان نييــــــــعت نــــمضتي ،22٠2 ةــــــــنس رـــــــبمتبس 3 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رــــفص 6 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 تايفيك ديدحتو نوعطلا ناجل ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................ريمعتلا دوقعب ةقلعتملا نوعطلا ةجلاعم
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ـه ٤٤٤١ ماع رفص 36٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢ 4

ةـّيميظنت ميسارم
 يف خرؤملا 792-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا 3٠٠2 ةنس ربمتبس ٠1 قفاوملا ٤2٤1 ماع بجر 31
،ممتملاو لدعملا ،هتايفيكو ةيفاقثلا تاناجرهملا ميظنت طورش

 يف خّرؤملا 97-٥٠ مــقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو –
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا 62٤1 ماع مرحم 71

،ةفاقثلا ريزو تايحالص
 يف خرؤملا 7٠2-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتقـمبو –

 يذلا ٥٠٠2 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 62٤1 ماع يناثلا عيبر 62
 ةيلستلا تاسّسؤم لالغتساو حتف تايفيكو طورش ددحي
،لدعملا ،هيفرتلاو

 يف خرؤملا 812-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 6٠٠2 ةنس ويـنوـي 81 قــفاوملا 72٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــــج 22
 ضورـعـلا يـف لــماـــعتـملا طاــشـن ةسراـمم طورـش ددـحـي يذــلا
،كلذ تايفيكو ةيفاقثلا

 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامجلاو ةـيلـخادــلا رــيزو تاـيـحالـص ددـحـي يذــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خرؤملا ٤٠2-12 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضـتـقـمبو –

 ددـحـي يذــلا 12٠2 ةنـس وـــياــم ٠2 قـفاوـملا 2٤٤1 ماــع لاوــش 8
،نييحرسملاو نينانفلاب ةقلعتملا لمعلا تاقالعل يعونلا ماظنلا

: يتأي ام مسري
 نوــناـــقــلا نـــم ٤ ةداـــمـلا ماـــكــحأل اـــقــيـبــطت :ىلوألا ةّداملا

 قفاوملا 92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خرؤملا 11-8٠ مــقر
 موـسرـملا اذــه فدــهـي ،هالــعأ روـــكذــملاو 8٠٠2 ةنس وــيـنوي ٥2
 بناجألا نينانفلا  مادقتساب ةقلعتملا تايفيكلا ديدحت ىلإ
.روهمجلل ةهجوم ةينفو ةيفاقث ضورع ميدقتل

 نيقـلـعتملا ميـظـنتلاو عــيرــشــتلاب لالــخإلا نود :٢ ةّداملا
 اهيف مهلقنتو اـهـب مـهـتـماــقإو رــئازــجلا ىلإ بــناــجألا لوــخدــب
 نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا نكمي ،اهنم مهجورخو
 ميدقتل بناجأ نينانف مادقتسا يرئازجلا نوناقلل نيعضاخلا

 .روهمجلل ةهجوم ةينفو ةيفاقث ضورع
: موسرملا اذه قيبطت لاجم نم ىنثتسي :3 ةّداملا
 ةيفاقثلا زكارملا مـهـمدــقـتـست نـيذــلا بــناــجألا نوــنانــفــلا –

،اهل ةعباتلا تاّرقملا يف تايلاعف ميظنت ضرغب ةيبنجألا
 نوعضاخ نوجتنم مهمدقتسي نيذلا بناجألا نونانفلا –

 ةيئامنيس لامعأ جاتنإ يف ةكراشملا ضرغب يرئازجلا نوناقلل
،ةكرتشم

 بـناـجأ نوـجتـنـم مــهمدــقـتـسي نيذــلا بــناــجألا نوـناـنـفلا –
 .رئازجلا يف يفارغوتامينيسلا ريوصتلا ضرغب

 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم 3١3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 تاــيفيكلا ددحي ،٢٢0٢ ةـنـس ربمـتـبس ٢١ قــفاوــملا
 مـيدـــقـتـل بـــناــجألا نيــناــنـفــلا مادــــقـتـساــب ةـــقـــلعتملا

.روهمجلل ةهجوم ةيفاقثو ةينف ضورع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 1٤1و ٥-211 ناــتداــمــلا اــمـــيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 يف خرؤملا ٥1-81 مــقر يوــضــعـلا نوـــناـــقـــلا ىـضـتـقــمبو –
 81٠2 ةـنـس رــبــمـتـبس 2 قـــفاوـملا 93٤1 ماـــع ةــجحلا يذ 22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

 ٥931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو ٥791  ةنس رــبمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر نوناقلا ىــضـتــقمـبو –
 نوــناــق نـمضـتملاو 9791 ةـنـس وــيـلوــي 12 قــفاوــملا 9931 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

 71٤1 ماع رفص 32 يف خرؤملا 22-69 مقر رمألا ىضتقمبو –
 عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو 6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا

 نـــم لاوـــمألا سوؤر ةــكرــحو فرـصـلاــب نيــصاــخلا مــيظـنــتلاو
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مـــقر رــمألا ىـضـتـقـمبو –
 دـــقــّنــلاــب قـــلـــعــتملاو 3٠٠2 ةــنــس تـــشــغ 62 قــفاوملا ٤2٤1 ماــع
،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا ٥2٤1 ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

 ةيناثلا ىدامج 12 يف خرؤملا 11-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قــلـعتملاو 8٠٠2 ةنــس وـــيـنوــي ٥2 قــفاوــملا 92٤1 ماـــع
 ،اهـيـف مهــلـقـنتو اــهـب مـهتـماــقإو رــئازــجلا ىلإ بـناــجألا لوــخد
،هنم ٤ ةداملا اميسال

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يساــئرلا موـسرــملا ىـضـتقمـبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقـمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رـفـص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



36  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢
5م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢

 ،صوصخلا ىلع ،دقعلا عورشم نمضتي نأ بجي :٩ ةّداملا
: يتأي ام

،مدقتسملا يبنجألا نانفلل ةيلاملا تاقحتسملا غلبم –

 ةلـمـعلاـب هـــلـيوــحت عــمزــملا تاـقـحـتـسـملل يلاـملا غـلبـملا –
،ليوحتلا اذه ءارجإب ةفّلكملا ةيكنبلا ةسسؤملاو ،ةبعصلا

.اهميظنت نكامأو اهخيراوتو ضورعلا ددع –

 ةرازولا حلاصم فرط نم بلطلا ةسارد دعب :0١ ةّداملا
 ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولل فلملا لّوحي ،ةفاقثلاب ةفّلكملا

.يأرلا ءادبإل ةيجراخلا نوؤشلاب ةفّلكملا ةرازولاو

 بلطلا ةبحاص ةهجلل اهرارق ةفاقثلاب ةّفلكملا ةرازولا ّغلبت
.ضرع لوأ خيرات لبق )1( دحاو رهش نع لقي ال لجأ يف

 نأ بلطلا ةبحاص ةهجلا نكمي ،ةقفاوملا مدع ةلاح يفو
 )٥( ةسمخ لجأ يف ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا ىدل امّلظت مدقت
 رصانع لكب امعدم ،ضـفرــلا غـيـلـبت خـيراــت نــم ءادـتـبا ،ماــيأ
.ملظتلل ةرربملا قئاثولاو تامولعملا

.مايأ )٥( ةسمخ لجأ يف ملظتلا اذه يف ريزولا ّتبي

 ىلع نـّيعتي ،ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا دعب :١١ ةّداملا
 لالخ نم ماعلا يأرلا مالعإ نانفلا مادقتساب ةفّلكملا ةهجلا
.مادقتسالا اذهب ةقلعتملا تامولعملا لكب ةيمالعإلا لئاسولا

 رئازجلل مدقتسملا يبنجألا نانفلا ىلع نيعتي :٢١ ةّداملا
 ،روهــمجـلل ةـهـجوــم ةـيـنـفو ةـيـفاــقــث ضورـــع مـــيدــقــت ضرــغـب
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةبولطملا قئاثولا ىلع لوصحلا
 .امهب لومعملا

 ،يبنجألا نانفلا مدقتست يتلا ةهجلا لمحتت :3١ ةّداملا
 كلذ ىلع ةبترتملا ةيلاملا تاقفنلا لمجم يراجت راطإ يف

.ةصاخلا اهدراوم نم

 ةلمعلاب يبنجألا نانفلل ةيلاملا تاقحتسملا عفد ةلاح يفو
 صاخلا هــباسح قــيرــط نــع عــفدــلا مــتــي نأ بجــي ،ةـــيـــبـــنـــجألا
 كنب وأ يمومع كنب يف نّطوملاو ةيبنجألا ةلمعلاب حوتفملا

.رئازجلاب دمتعم

 ةــقـلعـتملا ةيمـيـظـنتلا ماــكـحألاــب لالــخإلا نود :٤١ ةّداملا
 متي ،ةينفلاو ةيفاقثلا ضورعلا يف لماعتملا ةصخر بحسب
 ةلاح يف رهشأ )6( ةتس اهاصقأ ةدمل ةصخرلا هذه قيلعت
 بحست ،دوعلا ةـلاــح يفو .موــسرــملا اذــه ماـكــحأ مارـتـحا مدــع
.ةّصتخملا تاطلسلا راطخإ عم ايئاهن ةصخرلا

 دنع ،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت :٥١ ةّداملا
 نوؤشلاب ّفلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ،ءاضتقالا
 .ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولاو ةيجراخلا

 ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـني : 6١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 تالاـحلا يـف بــناـــجألا نـيــناـنـــفــلا مادـــــقـتـسا مـــتـي :٤ ةّداملا
: ةيتآلا

  يفاقثلا لدابتلاو نواعتلا راطإ يف ضورع ميدقت ضرغب –
،نييلودلا ينفلاو

 ةيفاقثلا تايلاعفلاو تاناجرهملا يف ةكراشملا ضرغب –
،انوناق ةمظنملا ةينفلاو

.يراجت راطإ يف ضورع ميدقت ضرغب –

 تالاـحلا يـف بــناــجألا نيـنانـفـلا مادـــقـتـسا مــتـي :٥ ةّداملا
 لـبـق نــم ،هالـــعأ ٤ ةداملا نم 2و 1 نيــتّـطملا يـف ةروـــكذــملا
 ،ةفاقثلاب ةّفلكملا ةرازولا ةياصو تحت ةعوضوملا تاسسؤملا
 يف اهصاصتخا مكحب ةينفو ةيفاقث ضورع ميظنتل ةلهؤملا

.لاجملا اذه

 نم ةريخألا ةطملا يف ةروكذملا ةلاحلا يف مهمادقتسا متيو
: لبق نم ،هالعأ ٤ ةداملا

 اهماهم مكحب ةلهؤملا ةيمومعلا ةيفاقثلا تاسسؤملا –
،ةينفو ةيفاقث ضورع ميظنتل

 صخرلا نيزئاحلا ةينفلاو ةيفاقثلا ضورعلا يف نيلماعتملا –
.ريغلا باسحل وأ صاخلا مهباسحل ،ةينوناقلا

 مادقتسا عضخي ،لثملاب ةلماعملا أدبم ةاعارم عم :6 ةّداملا
 فــّلــكملا رــيزوــلــل ةــقــبسملا ةــقــفاوملا ىلإ بناــجألا نيناـــنـــفـــلا

 .ةفاقثلاب

 ،لقألا ىلع ،رهشأ )3( ةثالث لبق ةقبسملا ةقفاوملا بلط مدقي
 اذهب ةقفرملا ةرامتسإلل اـقبـط ،ضرـعـلا ميدـقــت خــيراــت نـم
 يبنجألا نانفلا عم مربي يذلا دقعلا عورشمب ةقفرم ،موسرملا

.ةيتاذلا هتريس اذكو

 ةــموـلـعـم وأ ةـقـيـثو لـــك بــلـط ةصـتـخملا حــلاـصـملا نكـــمـي
.بلطلا ةجلاعمل ةيرورض اهارت ةيـلـيـمـكـت

 : مدقتسملا يبنجألا نانفلا يف طرتشي :٧ ةّداملا

 وأ اهتعمسب وأ رئازجلا خيراتب سمت فقاوم اذ نوكي ّالأ –
،اهحلاصم عم ضراعتت وأ ةينطولا اهتباوثب وأ اهزومرب

 عم هفطاعت وأ هتدناســم وأ هــئامــــتناـب اــفورــعـم نوــكـي ّالأ –
،ةفّرطتم تامظنم

 ،ةـّماعلا بادآلاو ماعلا ماظنلا عم ضراعتت  ًالامعأ مدقي ّالأ –
 اــــيـــنــيد اــــفّرــطـت لــمـحــت ّالأو اــيـساــيـس اــعــباــط يــسـتـكـت ّالأو
،ايقرع وأ

 ةـيعامتجالا تايصوصخلا يعارت رئازجلا يفًالامعأ مدقي نأ –
.يرئازجلا عمتجملل ةيقالخألاو ةـيفاقثلاو

 ةهجلا ريغل ضرع ميدقت ًايبنجأ ًـانانف نكمي ال :٨ ةّداملا
.ةصتخملا تاطلسلا نم قبسم صيخرتبّ الإ هتمدقتسا يتلا
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Dénomination de la partie requérante : ............................................................................... 
 
Adresse : ..............................................................................................................................................................  
 
 
Nom du responsable / gestionnaire : ............................................................................................  
 
 
Date et lieu de naissance : ...............................................................................................................  
 
 
Raison sociale de l’organisme  
responsable de l’organisation du spectacle : ..................................................................... 
 
 
Nom du promoteur de spectacles : ......................................................................................... 

 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 
 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

: بلطلا ةبحاص ةهجلا ةيمست

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 
 

Formulaire de demande de l’autorisation préalable 
d’invitation d’un artiste étranger

يبنجأ نانف مادقتسال ةقبسملا ةصخرلا بلط ةرامتسا

: ريسملا/لوؤسملا مسإ

: ناونعلا

: داليملا ناكمو خيرات

ةئيهلل يراجتلا مسإلا
: ضرعلا ميظنتنعةلوؤسملا

: ضورعلا يف لماعتملا مسإ

بلطلا بحاص لوح تامولعم
Informations concernant le demandeur

Intitulé du spectacle : ................................................................................................................................. 
 
Le cadre dans lequel s’inscrit 
l’invitation de l’artiste étranger : ................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
Date et lieu du spectacle : ...............................................................................................................  
 
 
Programme et contenu du spectacle : ...................................................................................... 
 
 
Lieu(x) d’hébergement de l’artiste étranger : ......................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................... 

: ضرعلا ناونع

: ضرعلا ناكمو خيرات

هيف جردني يذلا راطإلا
: يبنجألا نانفلا مادقتسا

: هاوتحمو ضرعلا جمانرب

: يبنجألا نانفلاءاويإ نكامأ وأ ناكم

ضرعلا لوح تامولعم
Informations sur le spectacle 
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Nom de l’artiste : ........................................................................................................................................... 
 
Nom de scène : ............................................................................................................................................. 
 
Nationalité de l’artiste : ............................................................................................................................  
 
Pays de résidence : .......................................................................................................................................... 
 
Genre artistique du spectacle : ....................................................................................................... 
 
Identité du manager de l’artiste : ............................................................................................. 
 
Identités, nationalités et qualités des accompagnateurs de l’artiste : .......... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

: نانفلا مسإ

: نانفلا ةيسنج

: ينفلا مسإلا

: ضرعلل ينفلا عباطلا

: ةماقإلا دلب

هيقفارمو يبنجألا نانفلا لوح تامولعم
Informations sur l’artiste étranger et ses accompagnateurs

: نانفلا لامعأ ريدم ةيوه

: نانفلا يقفارم تافصو تايسنجو تايوه

Source de financement des rémunérations de l’artiste : ................................. 
 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
Montant de la rémunération fixée pour chaque artiste : ............................. 
 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
Définition des modalités de paiement 
des rémunérations des artistes : ......................................................................................... 
 
Numéro du compte bancaire de la partie responsable  
du paiement des rémunérations de l’artiste étranger : ...............................  
 
..................................................................................................................................................................................................... 

: نانفلل ةيلاملا تاقحتسملا ليومت ردصم

 عفد ةيفيك ديدحت
:نينانفلل ةيلاملا تاقحتسملا

: نانف لكل ةددحملا ةيلاملا تاقحتسملا غلبم

ةلوؤسملا ةهجلل يكنبلا باسحلا مقر
:يبنجألا نانفلل ةيلاملا تاقحتسملا عفد نع

ليومتلا لوح تامولعم

Informations sur le financement

بلطلا بحاص متخو ءاضمإ

.اهيف أرطي رييغت لك نع غيلبتلاو تامولعملا هذه ةحصب بلطلا بحاص دهعتي
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 ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـني : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ٥١3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 تاقفن عيزوت لدعــي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢١ قفاوملا

.عاطق لك بسح ،٢٢0٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدـــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 لاوـــش 8 يـف خّرؤـــمــلا 71-٤8 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤمـلا 722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 8991 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 91٤1 ماع لّوألا عيبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠6.2( رانيد نويلم ةئامتسو )2( نارايلم هردق
 رانيد نويلم ةئامتسو )2( نارايلم اهردق جمانرب ةصخرو
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠6.2(
 مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
 نوناق نمــضتملاو 22٠2 ةــنس تـشـغ 3 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع
 اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

 عـفد داــمـتـعا  22٠2 ةـنـس ةــيـنازـــيـمل صـصــخـــي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠6.2( رانيد نويلم ةئامتسو )2( نارايلم هردق
 رانيد نويلم ةئامتسو )2(  نارايلم اهردق جمانرب ةصخرو
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي )جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٠6.2(
 مّرـحـم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مــقر رــمألا يف اـهـيـلـع صوـصـنـملا(
 نوــناــق نـمـضـتملاو 22٠2 ةـنـس تــشـغ 3 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع
 قحلملا ”ب” لودـجـلـل اــقـبط )22٠2 ةنـسـل يلـيـمكـتـلا ةـيــلاـملا

.موسرملا اذهب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا
)ريناندلا فالآب( 

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا


..................................عومجملا

2.600.000 

 

2.600.000

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةاغلملا غلابملا

2.600.000 

 

2.600.000

 ةصخر
جمانربلا

 دامتعا
عفدلا

عاطقلا

 ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو

نيوكتلاو ةيبرتلا

.............................عومجملا

 

600.000 

2.000.000 

2.600.000

ةصصخملا غلابملا

 

600.000 

2.000.000 

2.600.000

 ةصخر
جمانربلا

 دامتعا
عفدلا

 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم 6١3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 تاقفن عيزوت لدعــي،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢١ قفاوملا

 لــك بـسـح ،٢٢0٢ ةـنـسـل زــيـهجـتـلل ةـــلودــلا ةـيــنازــيـم
.عاطق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــتداــمـــلا اـــميـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقـمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو
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 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ٧١3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 تاقفن عيزوت لدعــي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢١ قفاوملا

.عاطق لك بسح ،٢٢0٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــتداــمــلا اـمــيـس ال ،روـتـسدــلا ىلـع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس وـــيلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤمـلا 722- 89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 8991 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 91٤1 ماع لّوألا عيبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 اتئامو انويلم نوعبرأو ةينامثو ةئامتسو )2( نارايلم هردق
 ةثالث اهردق جمانرب ةصخرو )جد  ٠٠٠.٠٠2.8٤6.2( رانيد فلأ

 رانيد فـلأ اـتـئاـمو اــنوـيلـم نوــعـسـتو دــحاوو ةــئاــمو رــييالــم
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقم )جد ٠٠٠.٠٠2.191.3(
 مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مـقر رـــمألا يف اــهــيـلـع صوــصــنملا(
 نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

 هردق عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 فلأ اتئامو انويلم نوعبرأو ةينامثو ةئامتسو )2( نارايلم
 ةــثالــث اــهردــق جــماــنرــب ةــصخرو )جد ٠٠٠.٠٠2.8٤6.2( رانيد
 رانيد فلأ اتئامو انويلم نوعستو دحاوو ةئامو رييالم
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقي )جد  ٠٠٠.٠٠2.191.3(
 مّرـحـم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مــقر رــمألا يف اــهـيـلـع صوــصنـملا(
 نوــناـــق نـــمضتملاو 22٠2 ةــــــــــــنس تشغ 3 قــــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع
 اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

 ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـني : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

قحلملا
ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

)ريناندلا فالآب( 

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا


..................................عومجملا

3.191.200 

 

3.191.200

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةاغلملا غلابملا

2.648.200 

 

2.648.200

 ةصخر
جمانربلا

 دامتعا
عفدلا

عاطقلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

 ةيداصتــقالا ةــيدــعاــقـــلا تآشنملا
ةيرادإلاو

نيوكتلاو ةيبرتلا

 ةـيـعاـمـتـجالا ةـيدــعاــقــلا تآشنملا
ةيفاقثلاو

................................عومجملا

778.500 

264.000 

 

1.209.800 

598.000 

 

340.900 

3.191.200

ةصصخملا غلابملا

778.500 

120.000 

 

810.800 

598.000 

 

340.900 

2.648.200

 ةصخر
جمانربلا

 دامتعا
عفدلا
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 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ٨١3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
        لــقـن نــمضـــــتــي ،٢٢0٢ ةنـس رــبـمـتبس ٢١ قــفاوــملا
  ينطولا نماــضتلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم يف دامتعا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىضــتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 91-22 مقر يذيـفـنتلا موــسرــمــلا ىـضــتـقـمبو –
 22٠2 ةنـس يـفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج 92
 نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 بجومب رييستلا ةينازيم نم ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠- 22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤمـلا 722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 8991 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 91٤1 ماع لّوألا عيبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 تاذ تاقفنلا يف ديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.1( رانيد رايلم هردق
 خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا

 نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف
 قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

 هردق عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.1( رانيد رايلم
 يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رــمألا يـف اـهـيلــع صوـصنـملا( يئاــهنلا

 نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥
 قحلملا ”ب”لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

 ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـني : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا
)ريناندلا فالآب( 

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا


..................................عومجملا

1.000.000 

 

1.000.000

ىغلملا عفدلا دامتعا

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا

 ةجتنملا تامدخلا معد


..................................عومجملا

1.000.000 

 

1.000.000

صصخملا عفدلا دامتعا
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 ينطولا نماضتلا ةريزوو ةيلاملا ريزو فلكـي : 3 ةّداملا 

 موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةــّيـمسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف رشـنـي يذــلا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رييست ةينازيم يف ديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.2( راـنـيد )2( انويلم
 بابلا يفو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
 عباطلا تاذ تايعمجلا عيجشت – ةيزكرملا ةرادإلا” 2٠-6٤ مقر
.”يعامتجالا

 هردـق داـــمــتــعا 22٠2 ةـــنـس ةـــيــنازــــيــمل صــصـخـي : ٢ ةّداملا
 رييســـت ةينازيم يــف دـيـــــقـــي )جد ٠٠٠.٠٠٠.2( راـــنــيد اــنوــــيـلــم
 نيبابلا يفو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينــّيبملا

 قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-34 

81-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا

.........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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 تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو ،ناويدلا سيئر *
 : يتأي امب نوفلكيو ،صيخلتلاو

 ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم ميظنتو ريضحت – 
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا كلتو

 تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحت – 
،نواعتلاو ةيلودلا

،مالعإلا ةزهجأ عم ريزولا تاقالع ميظنتو ريضحت –

 تاقالعلا لاجم يـف رـيزوـلا تاطاـشـن ميـظـنتو ريـضـحت – 
،ةماعلا

 تامظنملاو ةيوعمجلا ةكرحلا عم تاقالعلا ةعباتم – 
،ةكرتشملا ةينهملاو ةينهملا

 ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلا تارشؤم مييقتو ةعباتم – 
،ةيفيرلا تاءاضفلا ةيامحو

 لــيوـمـتلاـب ةـقــلـعـتملا تاــفـلـملا رـيـضـحـت يـف ةــكراــشــملا – 
 يحالفلا لاجملا يف ةيداصتقالا تالخدتلاو تارامثتسالاو
،اهتعباتمو ،يفيرلاو

 ةعباتلا ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا تاطاشن ةعباتم –
.عاطقلل

 بجومب اهلمعو اهميظنت ددحي يتلا ،ةماعلا ةيشتفملا *
.يذيفنت موسرم

 : ةيتآلا لكايهلا *

 صنب اـهمـيـظـنت ددـحـي يتلا ،تاــباــغـلل ةــماـعـلا ةــيرــيدـملا –
،صاخ

،يحالفلا جاتنإلل ةماعلا ةيريدملا –

،نييحالفلا راقعلاو رامثتسالل ةماعلا ةيريدملا –

،ةيرطيبلا حلاصملا ةيريدم – 

،ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا ةيامح ةيريدم – 

،فارشتسالاو ةنمقرلاو تايئاصحإلا ةيريدم –

،ميظنتلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم –

،نواعتلا ةيريدم –

.لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم –

 فلكتو ،يحالفـلا جاـتـنإلل ةـماـعـلا ةــيرــيدــملا : ٢ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةـيـحالـفــلا ةـيـمـنـتلا ةــساــيس ذــيـفـنت ىلــع رـــهـسلاو دادــعإ –
،ةيفيرلاو

 ميظنتو يناويحلاو يتابنلا جاتنإلا ةيمنت لامعأ ةيقرت – 
 عرف لك بسح ةلماكتم وأ ةكرتشم فادهأ لوح نيلماعتملا

،يئاذغلا نمألا ىلع ةظفاحـملا راطإ يف

 ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم٢٢3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ميظـنت نــمضتي ،٢٢0٢ ةــنـس ربمـتـبس ٥١ قـفاوــمـلا
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب – 

 1٤1و ٥-211 ناــتداــملا اـــمـيس ال ،روــتـسدـــلا ىلـــع ءاــنــبو – 
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 يف خرؤـملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذلا ٠991 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
 ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

 يف خرؤملا 86٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –  
 نمضتملاو 6991 ةنس ربمسيد 81 قفاوملا 71٤1 ماع نابعش 7
،تاباغلل ةماعلا ةيشتفملا ءاشنإ

 يف خرؤملا ٤٤2-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 61٠2 ةـنـس رــبـمـتـبس 22 قـــفاوـملا 73٤1 ماــع ةـــجـحلا يذ ٠2
 ةماعلا ةـيرـــيدــملا يـف ةــيزـــكرــملا ةرادإلا مـيـظـنت نــمـضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 يف خرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 921-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خرؤملا ٠31-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82
 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت
 ،اهريسو

: يتأي ام مسري

 ةحالفلا ةرازوــل ةــيزــكرــملا ةرادإلا مــضــت : ىلوألا ةّداملا
 : يتأي ام ،ريزولا ةطلس تحت ،ةيفيرلا ةيمنتلاو

 هب قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو ،ماعلا نيمألا *
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم
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 نمضت يتلا تاسسؤملاب ةصاخلا جماربلا دادعإ ريطأت –
،اهذيفنت مييقتو ةعباتمو ةيحالفلا تالخدملاب نيومتلا

،ةيحالفلا تالخدملا جاتنإ ةيمنت لامعأ ةيقرت –

 ميـيـقتو ةــعـباــتـمو ةـيـتاــبنـلا عورـفـلا طـبـضـل ماــظـن عـضو –
،هذيفنت

 ىلع ريثأتلاو دــصرــلا ةـمـظـنأ رـيـطأـتو ةـعـباـتـمو مــيظـنت –
،يحالفلا جاتنإلا لماوعو تاجتنملا راعسأ

 ةيدعاقلا تآشنملا عضو جمارب مييقتو ةعباتمو حارتقا –
،ةيحالفلا تاجتنملا نيزختو عيمجتل

 ةدافتسالل لـيـهأتــلا رواـحـمو رـيـياــعـم دــيدـحت يـف ةــكراــشـملا –
 يتابنلا جاتنإلا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا تاناعإلا نم
.يئاذغلا نمألا زيزعت ىلإ فدهتو

 : ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

 ىلع فلكتو ،ةعساولا تاعارزلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

 اميس ال ،ةعساولا تاعارزلا ةيمنت لامعأ ةيقرت ىلع لمعلا –
 ةـيـتـيزـلا تاــعارزــلاو ةــفاـجلا لوــقـبـلاو بوـبـحلا جاـتــنإ اــهـنـم
،اهذيفنت ةعباتمو

 ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاب ةصاخ جمارب دادعإ –
 عــم رواشتــلاــب ،ةــعساوـــلا تاـــعارزـــلا نادـــيـــم يف سرامت يتـــلا
،اهمييقتو اهتعباتم نامضو ،ةينعملا لكايهلا

 لوقبلاو بوبحلا عورف معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –
 ،ةيتيزلا تاعارزلاو ةفاجلا

 فادهألا لوح نيلماعتملا ميـظـنت زــيزــعت يف ةـمـهاــسمــلا –
 لوــقبلاو بوبـحلا ةـيـجاـتـنإو جاـتـنإ نيـسـحت ىلإ يـمرــت يـتـلا
.ةيتيزلا تاعارزلاو ةفاجلا

 تاعارزلاو تاورضخلا ةعارزل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيعانصلا

 تاورـضـخلا جاـتـنإ ةـيـمـنت لاــمـعأ ةــيـقرــت ىلــع لــمـعلا –
 ،اهذيفنت ةعباتمو ةيعاـنـصـلا تاــعارزــلاو

 ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاب ةصاخ جمارب دادعإ –
 رواشتلاب ،ةيعانصلا تاعارزلاو تاورضخلا ةعارز يناديم يف

،اهمييقتو اهتعباتم نامضو ،ةينعملا لكايهلا عم

 تاعارزلاو تاورضخلا عورف معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –
 ،ةيعانصلا

 يتلا فادهألا لوح نيلماعتملا ميظنت زيزعت يف ةمهاسملا –
 تاعارزلاو تاورضخلا ةيجاتنإو جاتنإ نيسحت ىلإ يمرت
.ةيعانصلا

،تالخدملا ةيمنت لامعأ ديدحت –

،اهيلع ةظفاحـملاو لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتو ةيقرت –

،ةيجولويبلا ةحالفلا ةيمنتو ةيقرت –

 قيرط نع اهتيمنت مـعدو يحالـفلا جاـتـنإلا عورـف رـيــطأــت –
،ينطولا جاتنإلا عورف طبض ةمظنأ عضو

 جاتنإلا لماوعو تاجتنم راعسأ دصر تاودأ ريوطت  –
،اهيف ريثأتلاو

 ةقفارملا قيرط نع ةيحالفلا ةيتالواقملا ريوطتو ةيقرت –
،يراشتسالا معدلاو ةينقتلا

 ينطولا جاتنإلا نيمثتب ةقلعتملا تايلآلا عضوو حارتقا –
،يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا نم

 ةيعاطقلا ةـسايـسـلا رــصاـنـع حارـتـقاو طــيـشـنتو دــيدــحــت –
 لاجملا يف ،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلاو نيوكتلل
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،يحالفلا

 يف ةمادتسملا ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايس ذيفنتو دادعإ –
 تاءاضفلا ةئيهت تاططخمو ةفاجلا هبشو ةفاجلا قطانملا
 نيمثت ىلع رهسلاو ،ةبرتلا روهدت ةحفاكم جماربو ةيحالفلا
 نم ينالقعلا اهلامعتساو ةيفيرلا ميلاقألل ةيعيبطلا دراوملا
،اهتموميد لجأ

 تاعارزلا فييكت ىلإ يمرت يتلا ريبادتلا لك حارتقا –
 تاعاطقلا عم رواشتلاب ،خانملا ريغت عم يشاوملا ةيبرتو
،لاجملا اذه يف داشرإلا جمانرب دادعإو ،ةينعملا

،ةيحالفلا ةننكملا ةيقرتو ريوطت يف ةمهاسملا –

 تاجتنملا ريدصت لاجم يف ةسايسلا ديدحت يف ةمهاسملا –
 رهسلاو ،اهتيقرت طورش اذكو ةيئاذغلا ةيعانصلاو ةيحالفلا

،اهذيفنت ىلع

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقا –
.اهقيبطت ىلع رهسلاو ،ةماعلا ةيريدملا ماهمب

 : تايريدم )٥( سمخ نم نوكتتو

 فلكتو ،ةـيـتاـبنــلا عورــفـلا طـبـضو جاــتـنإ ةــيرــيدــم – ١
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 عورفلا طبضو جاتنإ لاجم يف ةيحالفلا ةسايسلا ذيفنت –
،ةيتابنلا

 نيلماعتملا ميظنت زيزعت ىلع عجشت يتلا تايلآلا حارتقا –
 جاتنإلا نيسحت ىلإ يمرت ةلماكتم وأ ةكرتشم فادهأ لوح
 تاردــقـلل ينالـقــعلا لالـــغـتسالا ىلــع رــهـسـلا عــم ،ةــيـجاــتـنإلاو
،ةجتنملا تارامثتسالاو

،يتابنلا جاتنإلا ةيمنت لامعأ ةيقرت  –
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 مييقتو ةعباتمو ةيناويحلا عورـفـلا طبـضـل زاـهـج عضو –
،هذيفنت

 تـحت تاـسـسؤـملا جـمارــبو تاــطاــشن ةــعـباـتـمو رـيـطأــت –
،طبضلا لاجمب ةينعملا ةياصولا

 ةيدعاقلا تآشنملا عضو جمارب مييقتو ةعباتمو حارتقا –
،ةيحالفلا تاجتنملا نيزختو عيمجتل

 ةميقلاب قلعتملا ميظنتلا قيبطتو دادعإ يف ةمهاسملا –
،اهتيعونو ةيبرتلا تاناويحل ةهجوملا ةيذغألل ةيئاذغلا

 لوح نيلماعتملا ميظنت اهنأش نم يتلا تايلآلا حارتقا – 
 يناويح عرف وأ جوتنمل ةيلماكت وأ ةكرتشم جاتنإ فادهأ
 تاردــقــلل ينالـــقـعلا لالــغـتسالاو تاـــجاـيـتـحالا ةيــبـلـت دـصــق
،تارامثتسالاو

 ةدافتسالل ليهأتلا رواـحـمو رـيـياـعـم دــيدـحت يـف ةــكراــشـملا –
 تاجتنملا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا تاناعإلا نم
.يئاذغلا نمألا نيسحت ىلإ فدهتو ةيناويحلا

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ،بيلحلا جاتنإو تاناويحلا ةيبرتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

،بيلحلا عرف ريوطت لامعأ ةعباتمو ةيقرت –

 ةيبرتلا تاناويح ةيذغت ريوطت لامعأ ةعباتمو ةيقرت –
،اهذيفنت مييقتو

 مييقتو ءارمحلا موحللا عرف ةيمنت لامعأ ةعباتمو ةيقرت –
،اهذيفنت

 يعاـنـطصالا حــيقـلـتلا ةـيــمنـت لاـمـعأ ةــعــباـتـمو ةـيــقرــت –
،اهذيفنت مييقتو ينيجلا نيسحتلاو

 نم مهميظنتو نيلخدتملا عومجم نيب قيسنتلا نامض –
 ،ةيجاتنإلاو جاتنإلا نيسحت لجأ

 لوح نيلماعتملا ميظنت اهنأش نم يتلا تايلآلا حارتقا –
 يناويحلا عرفلا وأ جوتنملل ةيلماكت وأ ةكرتشم جاتنإ فادهأ
،ينعملا

 ةدافتسالل ليهأتلا رواحمو ريياعم ديدحت يف ةمهاسملا –
 بيلحلا جاتنإ ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا تاناعإلا نم
،ءارمحلا موحللاو

 موحللاو بيلحلا يعرف معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –
،ءارمحلا

 تائـيهـلاو تاـسـسؤـملاـب ةــصاـخلا جـمارـبـلا دادـــعإ رـيـطأـت –
.اهتعباتمو ،لاجملا اذه يف ،ةياصولا تحت

 ىلع فلكتو ،ةرّمعملا تاعارزلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا

 راجشألا اميس ال ،جاتنإلا ةيمنت لامعأ ةعباتمو ذيفنت –
 ،اهمييقتو موركلاو ةرمثملا

 ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاب ةصاخ جمارب دادعإ –
 عــم رواــشـتلاـب ،ةرّمعـملا تاــعارزــلا نادـيــم يـف سراـمـت يتلا
،اهمييقتو اهتعباتم نامضو ،ةينعملا لكايهلا

 ،ةرّمعملا تاعارزلا معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –

 فادهألا لوح نيلماــعتملا مـيـظنـت زــيزـعت يـف ةـمـهاـسـملا –
.ةرّمعملا تاعارزلا ةيجاتنإو جاتنإ نيسحت ىلإ يمرت يتلا

 ،تالخدملاو ةيحالفلا ةننكمـلل ةـيــعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا )د
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةننكملا لاجم يف جماربلا فلتخم قيبطت مييقتو ةعباتم –
،ةيحالفلا

،اهتيقرتو ةيحالفلا ةننكملا ةيمنت يف ةمهاسملا –

،ةيحالفلا ةننكملاب صاخلا داشرإلا يف ةكراشملا –

 ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو بيصختلا ةيمنت لامعأ ةيقرت –
 ،اهب

،ةيحالفلا تالخدملاب قلعتي اميف ضرعلا ةعباتم –

،تاعارزلا فيثكتل ةدمسألا لامعتسا ةعباتمو ريطأت –

،ةيحالفلا تالخدملاب نيومتلا ةعباتم نامض –

 نيومتلل ةبسنلاب نيلخدتملا لك نيب قيسنتلا نامض –
،ةيحالفلا تالخدملاب

 عورفلا ريوطتب ةلصلا تاذ ةيقفألا لامعألا ةعباتم نامض –
،ةيحالفلا

 ةدافتسالل لـيـهأـتـلا رواـحـمو رـيياـعـم دــيدـحت يف ةــكراـشـملا –
.ةيحالفلا تالخدملا ءانتقال ةيمومعلا تاناعإلا نم

 فلكتو ،ةيناويحلا عورفلا طبضو جاتنإ ةيريدم – ٢
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 طبضو جاتنإ لاجم يف ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايس ذيفنت –
،ةيناويحلا عورفلا

 تاـسـسؤـملاـب ةـصاـخلا جـمارـبـلا ةــعـباـتـمو دادــعإ رـيـطأــت –
،ةياصولا تحت تائـيهـلاو

،اهتعباتمو ةيناويحلا عورفلا ةيمنت لامعأ ةيقرت –

 ىلع ريثأتلاو دــصرــلا ةـمـظـنأ رـيـطأـتو ةــعباتـمو مــيـظنـت –
،ةيناويحلا عورفلا جاتنإ لماوعو تاجتنملا راعسأ
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 ةـيـحالـفـلا نــهملا ةـيـقرــتو رــيوــطـتو مــيـظـنت ىلــع رـهـسـلا –
،اهطيشنتو ةكرتشملا

 ةيحالفلا تاجتنملا رــيدـصـت ةــساــيـس دــيدحت يف ةكراشملا –
 .اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيئاذغلا ةيعارزلاو

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 فلكتو ،يحالفلا جاتنإلا نيمثتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 تاـجـتـنملا ةـيـقرــتو نيـمـثـتب ةــقـلـعتملا ةـمـظنألا ذــيـفنت –
 ،يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا

 تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا عبتت تايلآ ةعباتمو دادعإ –
،يحالفلا لصألا

 جاتـنإلاب ةـلـصــلا تاذ ةـيـعــجرــملا سـيـيـقتـلا تاـيــلآ عــضو –
،يحالفلا

 يـنـطوــلا جاـتــنإلا نيـمـثـتـب ةـــقـلـعتـملا تاــيــلآلا حارتـقا –
 ،ةيحالفلا تاجتنملا ريدصت ةيقرتو اهمييقتو اهتعباتمو

 يعارزلا جامدنإلاو ةنرصـعلاـب ةــقــلعـتملا تاــيــلآلا حارتـقا –
 ،اهمييقتو اهتعباتمو عرف لكل يعانصلا

 عيمجـتلل ةـمــئالـملا ةــيدــعاـقــلا تآــشـنملا عــضو عيـجـشـت –
 ةيرورضلا ةيميظنتلا رطألاو ليوحتلاو بيضوتلاو نيزختلاو
،كلذل

 ريدصت ةـساـيـسـب ةــقـلـعـتملا رـيـبادـتـلا ذــيـفـنت ةــعباــتــم –
.اهتيقرت طورش اذكو ةيئاذغلا ةيعارزلاو ةيحالفلا تاجتنملا

 ةـمالـعو ةـيـجوـلوـيـبـلا ةـحالـفـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرــيدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةدوجلا

،اهتيمنتو ةيجولويبلا ةحالفلا ةيقرت –

 جاتنإلا طامنأ مظنت ميهافمو سيياقم دادعإ يف ةمهاسملا –
،يجولويبلا

 عــباـطـلاـب حــيرصـتـلاــب حـمـسـت يـتـلا تاـمـيـلـعـتــلا عــضو –
،اهذيفنت ةعباتمو ةيحالفلا تاجتنملل يجولوـيـبلا

،يجولويبلا جاتنإلا مييقت تايلآ عــضو –

 ةـيـثاروــلا كالــمألا رــيوـطــت جــمارــب ذــيـفـنت ىلــع رــهـسـلا –
،اهيلع ةظفاحـملاو

 نيــسـحت ىلإ فدــهت يتلا تاودألا قـيـبـطت ىلــع رـــهـسلا –
،يثارولا داتعلا تاردق

 رـبـع اـهـتـيقرــتو نــطوــملا تاـجــتـنـم نيـمـثـت ىلــع لـمــعـلا –
،ةيعونلل ةزيمم تامالع

 ةيحالفلا تاجتنملا ةيعون ماظن ذيفنت ةعباتم نامض –
،يحالفلا لصألا تاذ وأ

.ةدوجلا ةمالع تاذو ةقدصملا تاجتنملا ةيقرت –

 ،ةريغصلا تاناويحلا ةيبرتل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 نــجاودــلا ةـيبرــت عورــف ةــيـمنـت لاـمــعأ ةـــعباـتـمو ةــيـقرــت –
،اهذيفنت مييقتو ةريغصلا تاناويحلاو

 لوح نيلماعتملا ميظنت اهنأش نم يتلا تايلآلا حارتقا –
 يناويحلا عرفلا وأ جوتنملل ةيلماكت وأ ةكرتشم جاتنإ فادهأ
،ينعملا

 تاناعإلا نم ةدافتسالل ليهأتلا رواحمو ريياعم حارتقا –
 لثمتملا يناويحلا جاتنإلا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا

 ،لسعلاو كالهتسالا ضيبو ءاضيبلا موحللا يف

 تحت تائيهلاو تاسسؤملاب ةصاخلا جماربلا دادعإ ريطأت –
 .اهتعباتمو ،لاجملا اذه يف ،ةياصولا

 فلكتو ،لبإلاو ليخلا ةيبرتل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 لــبإلاو ليـخلا ةـيـبرــت ةـيـمـنت لاــمــعأ ةــعـباـتـمو ةــيــقرـــت –
،اهذيفنت مييقتو اهيلع ةظفاحـملاو

 لوح نيلماعتملا ميظنت اهنأش نم يتلا تايلآلا حارتقا – 
 يناويحلا عرفلا وأ جوتنملل ةيلماكت وأ ةكرتشم جاتنإ فادهأ
،ينعملا

 نم مهميظنتو نيلخدتملا عومجم نيب قيسنتلا نامض –
 ،لبإلاو ليخلا ةيبرت ةيمنت لجأ

،لبإلاو ليخلا ةيبرت ةيمنت معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –

 تائــيهـلاو تاـسـسؤــملاــب ةـصاـخلا جــماربلا دادــعإ رـيـطأـت –
.اهتعباتمو ،لاجملا اذه يف ،ةياصولا تحت

 فلكتو ،يحالفلا جاتـنإلا ةـيـقرــتو نيـمـثـت ةــيرــيدــم – 3
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةحالفلا ةيمنت لاجم يف ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايس ذيفنت –
،هتيقرتو يحالفلا جاتنإلا نيمثتو ةيجولويبلا

،اهريوطتو ةيجولويبلا ةحالفلا ةيقرت –

 جاتنإلا نيمثتب ةقلعتملا تايلآلا مييقتو ةعباتمو حارتقا –
 لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا رــيدصــت ةـيـقرــتو يـنـطوــلا
،يحالفلا

 عـباــطــلاــب حــيرــصـتلاــب حـمــست يـتـلا تاـمـيـلــعـتـلا عــضو –
،اهذيفنت ةعباتمو ةيحالفلا تاجتنملل يجولوـيبـلا

 ةـيـثاروــلا كالــمألا ةـيـمنـت جــمارــب ذـيـفـنت ىلــع رـهـسـلا –
،اهيلع ةظفاحـملاو

 رـبـع اـهـتـيـقرـتو نــطوـملا تاـجـتـنم نيـمـثـت ىلــع لــمـعلا –
،ةيعونلل ةزيمم تامالع
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 ةـيـنـهملا تاـمـظـنملا طـيشنـتـل ةـيـعرـفــلا ةــيرــيدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيحالفلا

،اهطيشنتو ةكرتشملا ةيحالفلا نهملا ميظنت –

 لكل ةيحالفلا ةينهملا تامظنملا ةيمنت لامعأ ةعباتم –
،اهمييقتو عرف

 يف ةيحالفلا ةينهملا تاـمـظنملا ةـــكراــشم ىلــع رــهسلا –
،جاتنإلا بصمو عبنم يف ةيحالفلا عورفلا ةيمنت جمارب ذيفنت

 ىلع ،ةيحالفلا ةينهملا تامظنملا عم رواشتلاب ،لمعلا –
 تاجتنمو يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا نيمثت
،اهتيقرتو نطوملا

.اهنييحتو ةيحالفلا ةنهملاب قلعتت تايطعم ةدعاق عضو –

 ،راـــكتـبالاو ثـحـبـلاو يــحالــفـلا نـــيوـكـتلا ةــيرــيدـــم – ٤
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةسايسلا رصانع ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،حارتقا –
 يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلاو نيوكتلل ةيعاطقلا

،يحالفلا ناديملا يف

 يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا تاهيجوت قيبطت –
،يجولونكتلا روطتلاو

 عيجشتلا اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقاو ةسارد –
 روطتلاو يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتو رشنو داشرإ ىلع
،ةياصولا تحت تاسسؤملل يجولونكتلا

 رـشـنو ةيقرتل ةيرورضلا ريبادتلا لك حارتقاو ةسارد –
 ،ةـيــئاذـــغـلا ةــيـعاـنـصـلاو ةـيـحالــفـلا تاــسسؤــملا ىدـــل راــكــتبالا

 ،ةياصولا تحت ريوطتلاو ثحبلا تاسسؤم عم رواشتلاب

 لئاسولاو تاءافكلاو دراوملا دينجتو تاجايتحالا ديدحت –
 ةـقـفارملاو ةـيـحالـفـلا ةـيـتالواـقملا لاـمـعأ ذـيــفــنــتــل ةــيرورضلا
،ريوطتلاو ثحبلا تاسسؤم عم رواشتلاب ،ةينقتلا

 زيزعتب حمست يتلا تاربخلاو تاساردلا لكب ةردابملا –
 رـــيوــطــتوةــيقرــتل ةـيـنقــــتـلا تاراـــهـملاو رـيـيـسـتـلا تاءاــفــك
.ةيحالفلا ةيتالواقملا

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ىلع فـلكتو ،يحالـفـلا نيوــكـتـلل ةــيـعرــفلا ةــيرـــيدــملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

 نيوكتلاب ةطبترملا تاطاشنلا عومجم طيشنت نامض –
 اـهـقيـسـنتو ةــياصولا تحت نيوكتلا تاسسؤم اهب موقت يتلا

،اهمييقتو اهتعباتمو

،جراخلا يف نيوكتلل يعاطقلا جمانربلا رييست نامض –

 نيسحت جمارب ةعباتمو ةبقارمو ميظنت نامضو ذيفنت –
،نيوكتلا تاسسؤم ىوتسم ىلع نيينهملا ةدئافل ىوتسملا

.ةياصولا تحت نيوكتلا زاهج تاطاشن لئاصح دادعإ –

 تاـيـنـقـتـلاو يــمـلعـلا ثـحـبلل ةــيـعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةـيـحالــفـلا

 ثحبلل ةيعاطقلا ةسايسلا نم ةيتأتملا ريبادتلا ديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا

 ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا تاهيجوت قيبطت ىلع رهسلا –
،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلل

 ذيفنت ىلع عيجشتلا هنأش نم ريبدت لك حارتقاو ةسارد –
،ةيعاطقلا ثحبلا تاطاشن

 داشرإلا ىلع عيجشتلا هنأش نم ريبدت لك حارتقاو ةسارد –
 يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتو رشنو
.ةياصولا تحت تاسسؤملل

 ،ةيحالفلا ةيتالواقملاو راكتبالل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 راكتبالا رشنو ةيقرتل ةيرورضلا لامعألا جمارب حارتقا –
،يحالفلا لاجملا يف

 لدابت ةصنم عضو يف ،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلا –
 جاتنإلا عورف فلتخم يف راكتبالا سركت لاصتالاو تامولعملا
،يحالفلا

 معدلاو داشرإلاو ةينقتلا ةقفارملا جمارب ذيفنتو حارتقا –
 نامضو ةيحالفلا ةيتالواقملا ريوطتو ةيقرتل يراشتسالا

 ،اهمييقتو اهتعباتم

 لئاسولاو تاءافكلاو دراوملا دينجتو تاجايتحالا ديدحت –
 ةقفارملاو ،ةـيـحالـفـلا ةــيـتالواــقملا لاـمــعأ ذـيـفـنـتل ةــيرورـضـلا
 ثحبلا تاسسؤم عم رواشتلاب ،ةيحالفلا تاسسؤملل ةينقتلا

،ريوطتلاو

 راكتبالا لوح ةكرتشملا ةيعاطقلا جماربلا يف ةمهاسملا –
.ةيحالفلا ةطشنألا تالاجم يف

 ةحالفلا ةمءالمو ةيفيرلا ميـلاــقألا نيـمـثت ةــيرـيدــم – ٥
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،يخانملا ريغتلا عم

 ةيلبجلا ةحالفلا ةيمنت لاجم يف ةيحالفلا ةسايسلا ذيفنت –
 ةقــطـنملا ىوــتسـم ىلــع يــعرــلاو ةــحالــفـلاو تاــحاوــلا ةــحالــفو
،ةيبهسلا

 ىلع اميس ال ،ةمواقملا ةرمثملا راجشألا ةعارز ريوطت –
 ،بوبحلا نم فيعضلا جاتنإلا تاذ قطانملا ىوتسم

 تاعارزلا ةمءالم ىلإ يمرت يتلا ريبادتلا لك حارتقا –
 تاعاطقلا عم رواشتلاب ،يخانملا رييغتلل يشاوملا ةيبرتو
،لاجملا اذه يف داشرإلاو سيسحتلا جمارب دادعإو ،ةينعملا

 اهذيفنتو ةمادتسملا ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايسب ةردابملا –
 ةيمنتلا جمارب اميس ال ،ةيوارحصلاو ةيبهسلا قطانملا يف

 يعرلا يضارأو تاحاولا ىلع ظافحلا ىلإ يمرت يتلا ةيحالفلا
 ،اهليهأتو
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 ةـيـمـنـتـل تاوـنسلا ةددـعــتــمو ةــيوــنس جمارــبــب ةرداــبملا –
 ةــعــباـتــمو ةــيوارحصلاو ةيبهسلا قطانملاو ةيلبجلا ةـحالــفـلا

،اهذيفنت

 رضخألا دسلا ليهأت ةداعإو رحصتلا ةحفاكم جمارب دادعإ –
،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب ،هعيسوتو

 رــيــيستو مــيــظـــنـــتو ةـــئيـــهـــتو حالصتسالا جمارـــب دادـــعإ –
 اهريوطتو ةيبهسلا يعارملا ىلع ةظفاحـملاو ليهأت ةداعإو
،اهمييقتو اهتعباتمو

 تاناعإلا نم ةدافتسالل ليهأتلا رواحمو ريياعم حارتقا  –
،جاتنإلا لماوع فلتخمل ةيمومعلا

 يــخاــنــملا رـــيـغتلا عم ةمءالملا جمارب روصت يف ةكراشملا –
 اهمييقتو اهذيفنتو ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب ةلصلا تاذ
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

 هنيمثتو ميلقإلاب ةلصلا تاذ يلئاعلا يحالفلا طاشنلا معد –
.ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،هيلع ةظفاحـملاو

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 فلكتو ،ةيلبجلا ةحالفلا ةيمنتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةيمنتل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلاب ةردابملا –
،اهذيفنت ةعباتمو ةيلبجلا ةعارزلا

 قطانملل ةمادتسملا ةيفيرلا ةيمنتلا جماربب ةردابملا –
،اهذيفنتو ةيلبجلا

 ريطأتو ةيفيرلا ةيمنتلاب ةطبترملا تاساردلاب ةردابملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو اهدادعإ

 ميلاقألل ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةظفاحـملا يف ةمهاسملا –
،اهنيمثتو ةيفيرلا

 تاباغلا نيب لـماـكـتلا تاــساــيـس رــيوــطت يـف ةــكراــشـملا –
.ةئيبلاو ةحالفلاو تاناويحلا ةيبرتو

 ةــعارزو بوــهـسـلا ةــيـمـنتل ةـيـعرــفـلا ةــيرــيدــمـلا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،تاــحاوــلا

 يضارأ حالصتسا جمارب مييقتو ةعباتمو ريوطتو دادعإ –
 اهيلع ةظفاحـملاو اهرييستو اهميظنتو اهتئيهتو يعرلا

،اهليهأت ةداعإو

 يبهسلا طسولا تاردق ةفرعمب ةصاخلا تاساردلا دادعإ –
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا طورشلاو

 ىوتسم ىلع ةمواقملا ةرمثملا راجشألا ةعارز ريوطت –
،ةيوارحصلاو ايلعلا باضهلاو ةيبهسلا قطانملا

 رضخألا دسلا ليهأت ةداعإ جمارب ذيفنت يف ةمهاسملا –
،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب ،هعيسوتو

 قيرط نع رحصتلا ةحفاكم جمارب ذيفنت يف ةمهاسملا –
 ،ةيئاملا دراوملا دشحو يعرلا رظحو ةيبهس تاعارز زاجنإ
 ،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب

 دراوــملا ةـفرـعـمب ةـــقـلعـتملا جــمارــبـلا عــضو ىلــع رـــهـسلا –
 عــم رواشـتلاب ،يـنالـقــعـلا اـهــلالــغـتـساو اــهـتـئـبعـتو ةـيـعـيـبطـلا
،ةينعملا تاعاطقلا

 اهذيفنتو ةمادتسملا ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايسب ةردابملا –
 ةــيـحالفلا ةيمنتلا جمارب اهنم اميس ال ،ةيوارحصلا قطانملا يف

 يــعرــلا يــضارأو تاـــحاوــلا ىلــع ةـظـفاحـملا ىلإ يـمرــت يــتلا
،اهليهأتو

 ةجمدنملا ةيفيرلا ةيمنتلا ةـساـيـس ذـيـفـنت ىلــع رـــهسلا –
،ةيوارحصلاو ةيبهسلا قطانملل

  اهنم اميس ال ،ةثولملا ريغ تاقاطلا ةيقرت يف ةمهاسملا –
 ةيفوجلا ةــيرارـحلا ةـــــقاــطــلاو حاـــيرــلا ةــقاــطو ةـيــسـمشـلا ةــقاــطـلا

،ةيويحلا ةلتكلاو

 اـهــنم اـمـيـس ال ،ةــيـئاــملا دراوــملا نيـمـثـت يف ةــكراــشـملا –
.ةيوارحصلاو ةيبهسلا طاسوألا يف ةيديلقتلا ريغو ةينطابلا

 عم ةـــحالــفـلا ةـــمءالــمو يــقـسـلل ةـيــعرــفــلا ةـــيرـــيدــملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،يخانملا ريغتلا

 تاينقت ريوطتو معدلاو داشرإلل ينطو جمانرب ديدحت –
 تاسسؤملا عم قيسنتلاب ،هريطأتو هذيفنتو يحالفلا يقسلا
،ةينعملا ةيعاطقلا

،ءاملل ةدصتقملا يقسلا ةمظنأو تاينقت ةيقرت –

 جماربلا ذيفنتب ةقلعتملا تامولعملاو تايطعملا عمج –
،اهليلحتو اهتجلاعمو ءاملا داصتقاب ةقلعتملا

،ةحالفلا ىلع يخانملا ريغتلا ةبقارم زاهج عضو –

،هريطأتو ةينهم تايعمج يف ةاقسلا ميظنت عيجشت –

 لامعتسا لاجم يف قيبطتلاو ثحبلا جمانرب يف ةمهاسملا –
 ةــيــلحتو يحالــفــلا يقسلا ضارــغأل ةـــلـــيدـــبـــلا ةـــيـــئاملا دراوملا
 ةيعانطصالا راطمألاو جاجألا هايم لامعتساو ةحلاملا هايملا

 لامعتسا ةداعإو اهريهطت دعب ةلمعتسملا هايملا لالغتساو
،فرصلا هايم

 زاجنإ ةعباتمو دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم ةكراشملا –
،يقسلا ريوطتب ةقلعتملا تاساردلا

 ةمءالملا جمارب دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم ةكراشملا –
 ،اهمييقتو اهذيفنتو ةحالفلاب ةلصلا تاذ يخانملا رـيـــغتلا عم

 تاساردلا لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةردابملا –
 ريبادتلا لك حارتقاو ةحالفلا ىلع يخانملا رييغتلا ريثأت لوح
،اهمييقت نامضو يشاوملا ةيبرتو تاعارزلا ةمءالمل

 سيسحت جمانرب ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،دادعإ –
 عاطقلاب ةلصلا يذ يخانملا ريغتلا عم ةمءالملا لاجم يف

.يحالفلا
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 راـــقــعـلاو راـــمـثـتـسالل ةـــــماــــعـــــــلا ةـــيرـــيدــمــلا : 3 ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،نييحالفلا

 ةيحالفلا ةسايسلا ديدحتب حمست يتلارصانعلا حارتقا –
 تايناكمإلا نيمثتو نييراقعلا طبضلاو ميظنتلا لاجم يف

،اهذيفنت ىلع رهسلاو اهعيسوتو ةيراقعلا

 زايتمالا قيرط نع يضارألا حالصتسا جمانرـب دادـــعإ  –
،هذيفنت ىلع رهسلاو

 ىلع رــهسلاو ةــيــحالــفــلا عـــيراشملا لـــيومت ةزـــهـــجأ دادـــعإ –
،اهذيفنت

 ،ةيلاملا نيناوق راطإ يف ،عاطقلا تاحرتقم عمجو ريضحت –
 ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا لكايهلا عم رواشتلاب
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

 تاسسؤملاو ةيمومعلا تاسسؤملا ىلع فارشإلاو طيشنت –
،اهتعباتمو عاطقلل ةيداصتقالا ةيمومعلا

 اـهـتـعباـتـمو ةــيراــمـثتـسالا عــيراـشـملا ةـيـقرــتو هــيــــجوـــــت –
،اهمييقتو

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقا –
.اهقيبطت ىلع رهسلاو ،نييحالفلا راقعلاو رامثتسالاب

 : تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

 ،يضارألا حالصتساو يراقعلا ميظنتلا ةيريدم –١
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 لاجم يف ةيحالفلا ةسايسلا ذيفنتو ديدحت يف ةمهاسملا –
 تايناكمإلا نيمثتو نييراقعلا طبضلاو ةظفاحـملاو ميظنتلا
،اهذيفنت ةعباتمو اهعيسوتو ةيراقعلا

 قيرط نع يضارألا حالصتسا جمانرب دادعإ يف ةمهاسملا  –
،هذيفنت مييقتو ةعباتمو زايتمالا

 تاطيحـملا ةفرعمو فاشكتسالا تاسارد جئاتن نيمثت –
 .تاسارد بتاكم اهيرجت يتلا يضارألا حالصتسا راطإ يف

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ىلع فلكتو ،يراقعلا ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ةيميظنتلاو ةيـعيرـشتـلا صوـصـنلا قــيـبـطت ةــعــباــتـم –
،ةيحالفلا ةيراقعلا كالمألا ميظنتو يحالفلا راقعلل ةرطؤملا

 مييقتو ةعباتم نامضو يراقعلا طبضلا تاودأ عضو –
،اهقيبطت

 يضارألا ىلع ةـظفاحـملا ىلإ فدـــهي رــيبدــت لــك ذاـخـتا –
،اهتيامحو يحالفلا عباطلا تاذو ةيحالفلا

 ةئيهلا عم ،ةيحالفلا يضارألا ليوحت تايلمع ةعباتم –
،ةينعملا

 يضارألل يحالفلا عباطلا ىلع ةـظـفاحــملا ىلــع لــمــعـلا –
،لالغتسالل ةحونمملا

 تالماعملاب ةطبترملا تايلمعلا نع ةمجانلا راثآلا ،ةعباتم –
 ققحت يتلا لئاسولاو ةيحالفلا تارمثتسملا ىوتسم ىلع
،ةينعملا ةئيهلا عم ،رييست نسحأ

،ةيراقعلا تافرصتلا ةعباتم –

،عيمجتلا تايلمع ةعباتم –

،ةيراقعلا تاعزانملا ةيوست تايلمع ةعباتم –

 ةهجوملا ةيراقعلا ةظفحـملا حنمو ديدحت تايلمع ريطأت –
.يحالفلا رامثتسالل

 ىلع فلكتو ،يضارألا حالصتسال ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا

 زايتمالا قيرط نع يضارألا حالصتسا جمانرب دادعإ –
،هذيفنت مييقتو هتعباتمو هذيفنتو

،اهذيفنتو ةقطنم لكل حالصتسالا ةسايسب ةردابملا –

 لضفألا لامعتسالا نمضت يتلا ريبادتلا لكب ةردابملا –
،اهذيفنت نامضو ،حالصتسالا راطإ يف ءاملاو ةبرتلا يدرومل

 فرط نم ةزجنملا حالصتسالا عيراشم ذيفنت ةعباتم –
،صاوخلا نيرمثتسملا وأ ةيمومعلا تاسسؤملا

،دوجوملا يراقعلا رّدقملا نيسحتو نيمثت –

 ةئيهتو حالصتسا جمارب ذيفنت مييقتو ةعباتمو دادعإ – 
،اهرييستو تاطيحـملا

 يضارألا حالصتسا ةيكيمانيد مييقتو دصر ماظن عضو –
،هتعباتمو

 تاـطـيـحــملا ةــفرـعـمو فاــشــكـتسالا تاــساردــب ماـــيـقلا –
 حالصتسا راطإ يف اهجئاتن عمجو اهتعباتمو اهريطأتو
،تاسارد بتاكم اهيرجت يتلا يضارألا

 يدروم نيسحتو ريوطتل ثحبلا جمانرب يف ةمهاسملا –
.يضارألا حالصتسا راطإ يف ءاملاو ةبرتلا

 ،نييراقعلا طئارخلا مسرو درجلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 عضوو ،يـحالـفـلا عــباـطـلا تاذ وأ ةـيحالـفـلا يــضارألا درــج –
،هنييحت ىلع رهسلاو ،يضارألا فينصتو ديدحتل تايلآ

 ةيحالفلا يضارألا ىلع فرعتلاب ةقلعتملا تاساردلاب مايقلا –
،اهديدحتو ،ةيفيرلا تاءاضفلاو يحالفلا عباطلا تاذ وأ

 بــجاوــلا تاطيحـملاـب ةـــقـلـعـتملا تاـساردــلاــب ةرداــبـملا –
 تاساردلا بتاكم فرط نم اهزاجنإ مت يتلا اهحالصتسا

،اهتعباتمو اهريطأتو

 تاسسؤملا عم قيسنتلاب يضارألل ةيفارغج ةطيرخ دادعإ –
 ،ةـيـنـعملا تاـئيـهـلاو تاسسؤملاو تاعاطقلاو ةـياصوــلا تحت
.اهنييحت ىلع رهسلاو
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 ىلع فلكتو ،يداصتقالا معدلاو ةجمربلا ةيريدم –٢
 : يتأي اــمب ،صوصخلا

 ةيمنت تاططخم ساسأ ىلع ةيلاملا دراوملا ةئبعت –
،اهذيفنت ةلاح مييقتو عاطقلا

 اهقيسنتو ةيحالفلا تارامثتسالا ليومت ةزهجأ روصت –
،اهمييقتو

،ةلودلا تادعاسم ةعباتمو رييست نامض –

،طيطختلاو تايولوألا ريراقت ريضحت ىلع رهسلا –

 ةزــكرمـملا رـيـغو ةــيزــكرملا لــكاـيـهـلا تاــحارـتـقا عمـج –
،ةيلاملا نيناوق دادعإ راطإ يف ،ةياصولا تـحت تاـسـسؤـملاو

.ةيدودرملل ةيرازولا ريراقتلا ريضحت –

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 فلكتو ،ةيمومعلا تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،ةيلاملا نيناوق دادعإ راطإ يف عاطقلا تاجايتحا ديدحت –

 ىدملا ىلع عاطقلا تاـــقفـنو يــتاـيــنازيـملا راــطإلا دادـــعإ –
،طسوتملا

،جماربلا تاينازيم ريضحت نامض –

،ةيزكرملا تايلمعلا ليجستب مايقلا –

 ةينازيم ذيفنت تايلمع ةنّودم مييقتو ةعباتم نامض –
،اهريهطت ىلع رهسلاو ،ةلودلا

 تاـيـنازـيـم ذيـفـنـتب ةـقـلـعـتملا ةــيرودــلا لـــئاــصحلا دادــعإ –
.عاطقلا تايلمع ةنّودم نييحتو ةلجسملا جماربلا

 ىلع فلكتو ،ةلودلا تادعاسمل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا

،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،معدلا ةزهجأ عضو –

 ةطشنألا وأ ةمظنألا ذيفنتل ةيرورضلا لاومألا ةئبعت –
 تادــعاسـملا رـيـيـستو يلاــملا مــعدــلا نــم ةداـــفـتسالل ةــلــهؤـــملا
،نيحالفلل ةحونمملا

 نــم ةداـــفتسالل لـيـهأــتــلا طورــش مارـتـحا ىلــع رــهـسلا –
،ةلودلا تادعاسم رثأ مييقتو ليلحتو معدلل ةهجوملا تاليوـمـتلا

،ةلودلا تادعاسم مييقتو ةعباتم ماظن عضو –

.ةلودلا تادعاسمب ةصاخ ةيرود لئاصح دادعإ –

 ىلع فلكتو ،ةيحالفلا ضورقلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ،ةيحالفلا تانيمأتلاو ضورقلاب ةقلعتملا ةزهجألا حارتقا –
،عاطقلل ةيحالفلا ةسايسلا راطإ يف

 ذيفنتل ةصصختملا ةيلاملا تاسسؤملا عم قيسنتلا –
،ليومتلا ةزهجأ

 تارامثتسالا ليومت ةزهجأ مييقتو ةعباتم ماظن عضو –
،اهنيسحت ىلع رهسلاو ،ةيحالفلا

 تاسسؤم ءاشنإل ليومتلا لاجم يف نيرمثتسملا ةقفارم –
.ةديدج

 ،صوصخلا ىلع فلكتو ،يحالفلا رامثتسالا ةيريدم –3
 : يتأي اـمـب

 ةيداصتقالاو ةيرايعملاو ةيميظنتلا تايلآلاو تاودألا عضو –
 تاراــمثـتسالا ةــقـفارــمو هـيـجوــتو عيـجـشـتب حــمـســت يــتلا
 تاعاطقلا عم رواشتلاب ،اهذيفنت نامضو ،عاطقلاب ةقلعتملا
،ةينعملا

 اــهـتـعباــتـمو ةــيراــمـثتـسالا عــيراــشملا ةــيـقرــتو هــيـجوــت –
،اـــهميـيـقتو اـهـقيـسـنتو

 ذــيـفنـتـب ةـــلـص تاذ ةــيداـصتـقا ةـــسارد لــكــب ةرداـــبـملا –
،عاـطــقلا ةـيـجـيـتارــتـسا

 ةـــــيداــصــتـقالا ةــيــموــمـعـلا تاــســسؤــملا ىلـــع فارــشإلا –
،اهتعباتم نامضو اهتيقرتو ،ةياصولا تحت تاـسـسؤــملاو

 ،راـمـثتـسالاـب ةــقـلـعـتملا تاــموــلـعملا ريـيـست ماظـن عضو –
.ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ،رامثتسالا ةـعـباـتـمو ةـيـقرـتـل ةــيـعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةــحالــفـلا تالاـجم يـف ةيراـمـثـتسالا عــيراـشـملا ةـيــقرــت –
،اهزاجنإ مييقتو اهتعباتمو ةيئاذغلا ةعارزلاو تاباغلاو

 ةيمنت جمارب ريوطت راطإ يف ،ةديدجلا عيراشملا هيجوت –
،يحالفلا جاتنإلا باطقأ عضوو عورفلا

 ناــمـض لــجأ نــم ةـيـجذومنلا عرازــملا ةــيـمـنت ةــعـباــتـم –
،نسحلا لالـغـتسالا

 تاطيحـملا ىوتسم ىلع تارامثتسالا ةعباتمو هيجوت –
،لضفألا اهلالغتسا لجأ نم ىربكلا ةيحالفلا

 طيسبتو فيفخت ىلإ فدهي ريبدت لك ذيفنتو حارتقا –
 رواشتلاب ،ةيرامثتسالا عيراشملا زاجنإب ةصاخلا تاءارجإلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم

 ،ةـيـحالــفـلا تاراـمـثـتسالا مــيـيـقتو ةــعباــتـمل ماــظـن عــضو –
،هنيسحت ىلع رهسلاو

 ،ةيحالفلا تارامثتسالاب قلعتت تايطعم ةدعاق عضو –
.اهنييحت نامضو
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 فلكتو ،ةيداصتقالا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 هـيجوــت اـهـنأـش نــم يـتـلا تاــساردــلا دادـــعإــب ةرداــبـملا –
 اهـتـعباـتـمو ،ةــيوــلوألا تاذ عاــطـقـلا تاراــمـثـتسا فادــهـتساو
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

 راــمـثـتسالا روــطـتـب قــلـعـتي ليــلـحتو دـــصر ماــظن عــضو –
،يحالفلا

 ةـلـصـلا تاذ تاراـــمثـتسالل ةــيرود تاـمـيـيــقتـب ماـيــقـلا –
،عاطقلل ةيحالفلا ةسايسلاب

 ،عاـطـقلا تاـساردــب ةـقــلـعتملا تاــيـطعملا ةدــعاـــق عــضو –
.اهرييست نامضو

 تاسسؤملا ةعباتمو طيشنتل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيمومعلا

 ةيمومعلا تاسسؤملا ريوطت ةسايس دادعإ يف ةكراشملا –
 ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيداصتقالا

 ةيمومعلا تاسسؤملا ةيمنت جمارب ذيفنت ةعباتم نامض –
،ةيداصتقالا

 ةيمومعلا تاسسؤملا لبق نم ةققحـملا جئاتنلا ليلحت –
 ريبدت لك حارتقاو ،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةيداصتقالا

،اهريوطتب حمسي

 ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا تاردق تارشؤم ةعباتم –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

 ةـيـموـمـعـلا تاـسـسؤــملا ةرادإ ســلاـجـم حــئاوــل ةــعـباــتــم –
،ةياصولا تحت تاسسؤملا ةرادإ سلاجم تالوادمو ةيداصتقالا

،ةلودلا تامهاسم سلجم حئاول ذيفنت ةيعضو ةعباتم –

 ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا مييقتو طيشنت نامض –
،عاطقلل ةعباتلا

 ةيمومعـلا تاـسـسؤـملاــب قــلـعـتت تاـيـطـعـم ةدــعاــق عــضو –
،اهنييحت نامضو ،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةيداصتقالا

 تاسسؤملا ىوتسم ىلع ليغشتلا ةبيكرت ليلحتو ةعباتم –
.ةقباطملا ريبادت حارتقاو ةياصولا تحت

 ىلـع فـلـكـتو ،ةــيرــطـيـبلا حــلاــصملا ةـــيرـــيدـــم : ٤ ةّداـملا
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ةيجيتارتسالا ديدحتو ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلا ةسرامم –
،ةيرطيبلا ةيحصلا

 ميظنتلاو عيرشتلا مييقتو ةبقارمو ةعباتمو ريضحت –
 نــم ةــلــقـنــتملا ضارــمألاو ةــيـناوـيـحلا ةـحــصــلاــب نيــقـلـعـتملا

 ،اــهـنــــــــيـيــعـــــــــتو تاــناوــيحلا ةــحارــبو ناـسـنإلا ىلإ تاــناوــيحلا
 ردـصـملا تاذو ةـيـناوــيحلا تاــجـتـنـمـلل يحـصـلا نــمألاــب اذــكو
،ةيناويحلا ةيذغتلاو يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ،يناويحلا

،ةيرطيبلا ةلديصلاو ةيرطيبلا ةنهملا ةسرامم ةبقارم –

 ةيامحو ةيمنت معدو ةقفارم تاسايس ذيفنتو ديدحت –
،ةيناويحلا ةحصلا

 ةعباتمو ةنسحلا ةيرطيبلا تاسرامملا ةيقرت نامض –
،ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لالخ نم اهذيفنت

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقا –
،اهذيفنت ةعباتمو  ،يرطيبلا لاجملاب

 ةـيـلودـــلاو ةـيـنـطوــلا تاــئـيـهلا عــم ةــكراــشـملاو نواــعـتلا –
.يرطيبلا لاجملا يف ةصصختملا

 : ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

 ةباقرلاو ةيذغألل يحصلا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،دودحلا ىلع ةيحصلا

 تاجتنملل ةيرطيبلا ةيحصلا سيياقملاو مظنلا حارتقا –
 يف اهقيبطت ىلع رهسلاو ،يناويحلا ردصملا تاذو ةيناويحلا

 ،ةيئاذغلا ةلسلسلا لحارم لك

 ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلا ةعباتمو ةبقارم نامض –
 ،اهداريتساو اهريدصت دنع يناويحلا ردصملا تاذو

 تاناويحلا داريتسا تايلمعب ةطبترملا راطخألا ةسارد –
 دادـــعإو ،يــناوـيـحلا ردـصـملا تاذو ةـيـناوـيـحلا تاــجـتـنـملاو
 تايلمع نيمأت دصق اهب ةقلعتملا ةيحصلا طورشـلا نييـحتو
،يلودلا لدابتلا

 ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلا ريدصت تايلمع ةيقرت –
 نادلبلا تابلطتمو سيياقم عابتاب يناويحلا ردصملا تاذو
،ىرخألا ةدروتسملا

 تاجتنملاو تاناويحلل يرطيبلا يحصلا قيدصتلا دادعإ –
 رــيدــصـتلل ةــهـجوــملا يــناوـيـحلا ردــصملا تاذو ةــيـناوـيـحلا

.داريتسالاو

 ،اهتحارو تاناويحلا ةحصل ةيعرفلا ةــيرــيدــملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةـحـصـلا صـخـي اـمـيـف راذــنإلاو ةـبـقارـملا ةــمـظـنأ دادـــعإ –
،اهطيشنتو اهتعباتم ذيفنتو ةيناويحلا

 قيسنتو ةجمرب ميظنتو ةيحصلا راطخألا ليلحتب مايقلا –
،ةبقارملا تايلمع



36  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢
21م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢

 بالكلاب ةقلعتملا تاطاشنلاب ةلص تاذ ةمظنأ حارتقا –
 ىلع رهسلاو ،بالكلا ةيبرت ةحارو ةحص سيياقمو ةبردملا

،اهقيبطت

 ةيناويحلا ضارمألا نم ةياقولاو ةبقارملا ميظنت نامض –
 تالقنتل ةيحصلا ةباقرلا كلذ يف امب ،اهمييقتو اهتعباتمو
،رباخملا تايطعم جاردإب اهلقنو ناعطقلا

 ،تاناويحلا ةايح راسمو ليجستو نييعت ةبقارمو ميظنت –
،ماظتناب هكسمو تايطعملل ينطو كنب ليكشت ىلع رهسلا عم

 قيسنتو ةجمرب ميظنتو ةيحصلا راطخألا مييقتب مايقلا –
.ةبقارملا تايلمع

 ،تالخدملاو ةيرطيبلا ةلديصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 داوــملاو ةــيـنالدـيـصلا داوــملا رــئاود ةبــقارــمو نــينــقـت –
 مظتنملا كــسملاو ،يرطـيـبلا لاــمـعـتسالا تاذ ةـيـجوــلوـــيـبلا

،اهتنّودمل

 يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ضرع صخر ميلست –
 عيزوت وأ داريتسا وأ ةعانص صخرو ةينطولا قوسلا يف

،تاناويحلا ةيذغأو يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا

 تايلمع قيسنتو ةجمرب ميظنتو راطخألا مييقتب مايقلا –
،ةباقرلا

 رييسـتو ليــلـحـتو ،ةـيـئاودـــلا ةـــباــقرــلا ةـــكــبش مــيظـــنت –
،ةيئاودلا ةباقرلا تاحيرصت

 داوملل ةيلودلا تالدابتلل ةيحصلا طورشلا نييحتو دادعإ –
،لدابتلا تايلمع نيمأت دصق تالخدملاو ةيرطيبلا

 اياقبلا ةباقرو ةبقارمل يرئازجلا جمانربلا ةعباتمو دادعإ –
.ةيذغألا يف ةثولملا داوملاو

 ةيرطيبلا حلاصملا تاردق زيزعتل ةيعرفلا ةيريدملا )د
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،اهنيمثتو

 ماعلا عاطقلا يف نوسرامي نيذلا نييرطيبلا ليجست –
 نامضو مهتعباتمو ةسرامملا صخر مهميلستو ،صاخلاو
،ةيرادإلاو ةينقتلا مهتاردق روطت

 ةـبـقارــمـلاو صيـخـشـتلا لاـجـم يـف تاــيوـــلوألا دـــيدــحت –
،ةيربخملا

 يرطيبلاو يحصلا لاجملا يف لاصتالاو مالعإلل ماظن عضو –
،هرييستو

،ةيرطيبلا تامدخلا ةيعون نيمأتل عاضخإلا ماظن رييست –

 ةــعـباـتـمو ةنـسـحلا ةيرـطـيبلا ةـسراـمملا ةـيـقرــت ناـمـض –
.ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لالخ نم اهذيفنت

 ،ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا ةيامح ةيريدم : ٥ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةيتابنلا ةحصلا يلاجم يف ةينطولا ةطلسلا ماهم ةسرامم –
،ةيتابنلا ةينقتلاو

 ةيامحل معدلاو ةقفارملا تاسايس ذيفنت ىلع رهسلاو دادعإ –
 ،ةيتابنلا ةداملا نيمثتو

 ةـيــتاـبـنـلا ةـيــنـقـتلاو ةــيـتاــبـنلا ةـحـصـلا مــيـظـنت دادـــعإ –
 رهسلاو ،ةيتابنلا تازايحلا ةيامحب قلعتملا ميظنتلا اذــكو
 ريدصتو داريتساو جاتنإب هنم قلعت ام اميس ال ،اهذيفنت ىلع
 لئاتشلاو روذـبـلا( ةـيـحالـفـلا تالـخدملا لاـمـعـتساو عــيزوــتو
 لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا داومو تابصخملاو فانصألاو
،)يحالفلا

 ةـيـتاـبـنلا ةينـقـتلاو ةـيـتاــبنـلا ةــحـصـلا ةــبـقارــم ناــمــض –
 تالخدملاو يتاـبـنـلا ردصملا تاذ وأ ةـيـتاـبـنـلا تاـجــتــنــمــلــل
 داومو تابصخملاو فانصألاو لــئاــتشـلاو روذـبلا( ةـيحالـفـلا
 ربعو دودحلا دنع )يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا
،ينطولا بارتلا

 ةـــيـتاــبـنـلا ةـــحـصــلا ىلــع رــــهـسـلل يــنـطو زاــهــج عـضو –
 ةظفاحـملا لجأ نم تاتابنلا ءادعأ دض لخدتلا تاططخمو
،يحالفلا جاتنإلا ىلع

 تاــطاـشــنلا يـف ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا عم ةــكراــشــملا –
 روذبلا ةبقارمو ةيتابنلا ةحصلا ةياـمـح لاـجم يـف ةيراــيـعملا

،لئاتشلاو

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقا –
 ةــعباــتـمو ةـيـتاــبـنلا ةـيـنـقـتلاو ةــيـتاــبــنلا ةـحـصـلا يـلاـجـم يف

.اهقيبطت

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ،ةيـتاــبنـلا ةــحـصـلا ىلــع رـــهـسـلل ةــيـعرـــفـلا ةـــيرــيدـملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 لخدتلاو ةيتابنلا ةحصلا ىلع رهسلل ينطو زاهج عضو –
،هيلع فارشإلاو تاتابنلا ءادعأ دض

 ةمظنأ عضو لجأ نم ةـقـفارـملاو مــعدــلا رــيـبادــت دــيدـحت –
،اهذيفنتو ،تاتابنلا ءادعأ دض لخدتلا

 ةـيـتاــبنـلا ةـحـصـلا لاـجـم يـف يلودــلاو ينطوــلا نواــعـتلا –
.ةيتابنلا ةينقتلاو

 ىلع فلكتو ،ةينقتلا ةــباـقرــلل ةــيـعرــفـلا ةــيرـــيدــملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا

 دنع ةيتابنلا ةينقتلاو ةيتابنلا ةحصلا ةبقارم نامض – 
،ينطولا بارتلا ربعو دودحلا
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 : ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

 فلكتو ،ةيحالفلا تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،ةيحالفلا ةيئاصحإلا ةمولعملا ةرئاد ميظنت –

،ةيحالفلا تايئاصحإلا ليلحتو عمج قرطو ميهافم عضو –

 عورـفــلاــب ةــصاـخـلا تالــمحلا لـــــئاــصـــح دادـــــعإو لـــيلـــحــت –
،ةيسيئرلا

 تاجتنملا راعسأب ةقلعتملا ةيئاصحإلا لئاصحلا دادعإ –
 تاجتنملل ةيجراخلا ةراجتلاو ةيحالفلا تالخدملاو ةيحالفلا
،ةيئاذغلاو ةيحالفلا

 تارشؤم فلتخم قيرط نع يحالفلا عاطقلا فرظ ةعباتم –
،مييقتلاو ةعباتملا

 ةيئاصحإلا تايرشنلاو تالجملا رييستو دادعإو روصت –
 ةــيداـصـتقالا ةـيـئاـصـحإلا تاــيـطـــعـمـلل ىرــخألا تاـــماـــعدــلاو
،ةيعامتجالاو

 ةزكرمملا ريغ حلاصملل يجهنمو ينقت معد نامض –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

 ةبولطملا ةيئاصحإلا تامولعملا تابلط ةعباتم نامض –
 ةــلـصـلا تاذ بــناــجألاو نيـيـنطوــلا نيلـمعــتسـملا فرـط نــم
،ةحالفلا عاطقب

 ىرخأ تاماعدو تايرشنو تالجم دادعإ ىلع رهسلا –
 عاطقل ةيفارشتسالا تاساردلاو ةنمقرلاو تايئاصحإلا لوح
.ةحالفلا

 تاءاــصـحإلاو تاـــقـيـقـحـتلل ةــيـعرـــفـلا ةـــيرـــيدــملا – ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيــحالـفــلا

 ،ةــيداـصـتـقاو ةــيئاـصحإ تاـــقـيـقـحتـب ماــيــقـلاو ةرداــبـملا –
 ،ةيجيتارتسالا عورفلا اهنم اميس ال ،ةيحالفلا عورفلا فلتخمل
 ريغ حلاصملا عم نواــعـتـلاـب ةـيـتاــعوــضوــم تاـقــيـقـحتـب اذـــكو
،ةزكرمملا

 تاءاصحإلاو تاقيقحتلا جئاتن ليلحتو ةجلاعم ناـــمــض –
،اهرشنو ةزجنملا

 عم نواعتلاب ،يحالفلا ءاصحإلا تايلمع ريطأتو ةعباتم –
،ةينعملا لكايهلا

 يـحالــف عرــف لــكـل لـيــغـشـتلا لوــح تاـــقـيـقحتب ماــيــقـلا –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملا عم قيسنتلاب

 ةصاخلا تانايبلا دــعاوــقو تايـقاـــطـبلا نيـيـحتو عــيـمـجت –
 .عورفلا فلتخمب ةقلعتملا نيحالفلاب

 ةـطـبـترــملا راــطـخألا رـيــيـستو مــيـيقـتو لــيـلــحت ناــمـض –
 ةيتابنلا ةينقـتلاو ةـيـتاــبـنلا ةـحـصـلا ةـبـقارـم تاــطاـشـنب
،يحالفلا جاتنإلا ىلع اهتاساكعناو

 ةطبترملا تاطاشنلا يف ةيلودلا تائيهلا عم ةكراشملا –
 ةـيـتاـبـنـلا ةـحصلا ةـبـقارــم لاــجــم يف رــيــياــعملا ذــيــفــنــتو دادــعإب
.يتابنلا رجحلاو ةيتابنلا ةينقتلاو

 فلكتو ،تادامتعالاو تاقداصملل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةحصلا داومو فانصأ ىلع ةقداصملا تاطاشن رييست – 
 اـهـلـيـلـحتو اــهطـيـشنـتو يــحالــفـلا لاــمعـتـسالا تاذ ةـيــتاـبـنلا

،اهنيمثتو

 ةـيمـيـظـنـتلا صـيخارـتـلا مـيـلـستو تاداــمـتعالا رـيــيســت –
 ةــيدأــتو قــيوــستـلاو دارــيـتـسالاو ةــعاـنـصـلا طاـــشـن ةــسراـممل

 تاذ ةـــيـــتاـــبـــنـــلا ةـــحصلا داومب ةـــلصلا تاذ ىرــــخألا تاــــمدخلا
،يحالفلا لامعتسالا

 ةيقرتب حمست يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا عضو –
 رهسلاو ،ةيتابن ةزايح لكل ةيركفلا ةيامحلا قوقح حنمو
،اهقيبطت ىلع

 عاونألا سراهفو ةيتابنلا ةحصلا سرهف رييست نامض – 
 فانصألاو عاونألاب ةقلعتملا كلت اذكو ةيمحـملا فانصألاو
.اهقيوستو اهجاتنإب صخرملا

 ،فارشتسالاو ةنمقرلاو تايئاصحإلا ةيريدم : 6 ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

،عاطقلا مالعإ ماظن ةنرصعو نيسحت –

 نامضو عاطقلا ةنمقر جماربو تاطاشن ةعباتمو دادعإ –
،ةرازولل ةيتامولعملا ةكبشلا نيمأتو اهريس نسح

 ةيداصتقالا ةمولعملا رشنو ليلحتو ةجلاعمو عمج ميظنت –
 نم يجهنملا معدلا نامضو عاطقلاب ةقلعتملا ةيئاصحإلاو
،اهدادعإ لجأ

 ،اــهرـيـطأــتو ءاــصـحإلاو تاـقـــيـقحـتلا جــمارـــبب ةرداــبـملا –
،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا تايريدم عم نواعتلاب

 يف ةروطتم تاينـقـت بـلطـتـت يـتـلا تاطاـشـنـلا قــيـســنت –
 ةمظنألاو ةيعانصلا رامقألا ربع ريوصتلاو طئارخلا مسر
،ةيفارغجلا ةيتامولعملا

 لجأ نم ريبادتلا حارتقاو يحالفلا ليغشتلا روطت ةعباتم –
،هيلع ةيمنتلا جمارب ريثأت مييقتو هريوطت

،عاطقلا تاطاشن تاردق تارشؤم دادعإ –

 ةدعاقك لمعتست يتلا ةيفارشتسالا تاساردلاب ةردابملا –
 طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةيحالفلا تاسايسلا تاعقوتل
.ليوطلاو
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 ،ةنمقرلاو ةيتامولعملا ةمظنألل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

 نواعتلاب ،اهمييقتو اهذيفنتو عاطقلا ةنمقر جمارب ةعباتم –
،ىرخألا لكايهلا عم

 ةيلحـملا ةيتاموــلــعـملا تاــكبـشـلل نـسـحلا رــيـسـلا ناــمـض –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملا طبارت ةعباتمو ةرازولل ةعساولاو

 يتلا ةيـتاــموـــلعملا تايــجمربلاو داــتـعـلا ةــناـيص ناــمــض –
،ةيزكرملا لكايهلا فلتخم اهلمعتست

 تازــيـهـجتـلا لاـجـم يـف ةرازوـــلا تاـــجاـــيـتـحا دـــيدــحــت –
،اهثيدحت لجأ نم حارتقا لك ميدقتو ةيتامولعملا

 يتاموــلـعـملا نــمألاــب ةـصاــخلا ةــيرورـضـلا تاـيــلآلا عــضو –
،ةلص يذ ءارجإ لكب ةردابملاو

 ةطشنأ تالاــجم فلتـخمل يلآلا مالعإلا تايقيبطــت ميمصــت –
،عاطقلا

 ةيمقرلا تاصنملا ميـمـصت يف ةرازوــلا لـــكاـيـه ةــقـفارــم –
،اهذيفنتو

 مادختسا ةيقرتو ةيفارغجلا تايطعملل تاصنم دادعإ –
،ةيفارغجلا تامولعملا ةمظنأ

.ينورتكلإلا عيقوتلاو ةقداصملا ذيفنت راسم ةعباتم –

 ،فارشتسالاو مييقتلاو ةعباتملل ةيعرفلا ةيريدملا ) د
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

 ،عاطقلا ةطشنأ فلتخمل ءادألا تارشؤم ةعباتمو حارتقا –
 تحت تاسسؤملا عومجمو ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب
،ةياصولا

 ةيحالفلا عورفلا جاتنإ لوح ريطستلاب ةصاخ جذامن دادعإ –
،ةيعاطقلا لمعلا تاططخم راطإ يف تاحاسملاو

 ةيرورضلا فارشتسالاو ليلحتلا جهانمو تاودأ ةيقرت –
 ةينطولا تائيهلا عم نواعتلاب يحالفلا عاطقلا تاروطت ةفرعمل

 ،تايئاصحإلاب ةفلكملا

 عورفلا ريوطتل ةيفارشتسا ليلاحتو تاسارد دادعإ –
،ةيحالفلا

 فلتخم قيرط نع هليلحتو يحالفلا عاطقلا فرظ ةعباتم –
،مييقتلاو ةعباتملا تارشؤم

 لوح ةيفارغوميدو ةيداصتقاو ةيعامتجا تاساردب مايقلا –
،يفيرلاو يحالفلا عمتجملا

 ةيمنتلاو يئاذغلا نمألا لوح ةيفارشتسا ةسارد لكب مايقلا –
.ةيحالفلا دراوملل ةمادتسملا

 فلكتو ،ميظنتلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم : ٧ ةّداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

 ،عاطقلل ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإ –
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب

 ةـــطـبـترـملا تاـــعزاـنـملاو ةــيـنوــناـــقــلا نوؤـشلا ةــعــباــتـم –
،اـهـتـجلاـعمو عاـطـقلا تاــطاـشـنـب

 صوصنلا عيراشم ليلحتو تاسارد لاغشأ لكب مايقلا –
،اهقيسنتو ىرخألا تاعاطقلا اهب ردابت يتلا

 عاطقلل ةينواعتلاو ةيوعمجلا ةكرحلا ةيقرت يف ةمهاسملا –
.اهزيزعتو

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 فلكتو ،تاعزانملاو ميـظـنـتلل ةـيــعرــفـلا ةـــيرــيدــملا )أ
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

 ةيمـيـظـنتلاو ةــيـعيرــشـتلا صوصـنـلا عــيراـشــم ةـــغاــيـص –
،اهلامكتسا ىتح تاءارجإلا ةعباتم نامضو ،عاطـقـلل

،يميظنتلا لاجملا يف ةياصولا تحت لكايهلا ةدعاسم –

.اهتعباتمو عاطقلا صخت يتلا تاعزانملا نوؤش ةجلاعم –

 فلكتو ،ةينوناقلا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

 ،عاطقلا ةطشنأب ةطبترم ةينوناق ةسارد لكب مايقلا –

 عيراشم صخي اميف ةرازولا يأر ةغايصو ليلحتو ةسارد –
 تاعاطقلا اهب ردابت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا
،ىرخألا

 دادعإ دصق ةكرتشملا ةيرازولا لمعلا جاوفأ يف ةكراشملا  –
،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

،عاطقلل ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا تافنصم دادعإ –

.اهرشنو ةرازولل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإ نامض –

 تامظنملل ةيساسألا نيناوقلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيحالفلا ةينهملا

،ةيحالفلا ةنهملا رّيست يتلا دعاوقلا حارتقا –

 عومجم ّريست يتلا ةيميظنتلا ماكحألا مارتحا ىلع رهسلا –
،ةينواعتلاو ةينهملا تائيهلا

 زيزعت دصق ،اهحارتقاو ةدعاسملا ريبادتلا لك ىلع ثحلا –
،ينواعتلاو ينهملا ميظنتلا لاكشأ

.ةينواعتلاو ةيوعمجلا تاكرحلا ةيقرت –
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 ،صوـصـخلا ىلــع فــلـكـتو ،نواــــعــتـلا ةــــيرــــيدــم : ٨ ةّداملا
 : يــتأـي اــمب

 يذلا فارطألا ددعتملاو يئانثلا نواعتلا رواحم ديدحت –
،عاطقلا مهي

 ةكارشلاو رامثتسالا لاجم يف نواعتلا ريوطتو ةيقرت –
،ةحالفلا لاجم يف

 تاقافتالاو تالوكوتوربلاو تايقافتالا ذيفنت ةعباتم –
،عاطقلا مهت يتلا ةيلودلا

 زاجنإل ةيرورضلا ةيجراخلا ليومتلا رداصم لك نييعت –
،نواعتلل ةلهؤملا عيراشملا

 مهت يتلا تارهاظتلا يف ةكراشملا ميظنتو ةيقرت – 
.ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب عاطقلا

 : نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

 ىلع فلكتو ،يئانثلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

،عاطقلا طاشن تالاجم يف يئانثلا نواعتلا رواحم نييعت –

 ةيئانثلا تاقالعلاب ةطبترملا ةينقتلا تافلملا ريضحت –
 ،ةطلتخملا ناجّللا لاغشأبو

 رامثتسالا ةيقرت ىلعو ةيئانث تاكارش دادعإ ىلع لمعلا –
،عاطقلا مهت يتلا نيدايملا يف يبنجألا

 عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملا ةكراشم قيسنتو ريضحت –
 يوهجلا ىوتسملا ىلع ةصصختملا ضراعملاو تانولاصلا يف

 ةــيرازوــلا رـئاودــلا عـم لاـصـتالاب اـهـتـعـباــتـم ناــمـضو يلودـلاو
،ةينعملا

 تالوكوتوربلاو تاقافتالاو تايقافتالا دادعإ يف ةكراشملا –
 اهذيفنت نامضو ،عاطقلا طاشن تالاجم يف ةيذيفنتلا جماربلاو
.اهتعباتمو

 ،فارــطألا ددــعـتملا نواــعـتـلل ةـيــعرــفـلا ةــيرــيدــملا )ب
 : يـتأــي اــمب ،صوصخلا ىلـع فــلـكتو

 نـيداـيملا يـف فارـطألا ددــعتملا نواـــعتـلا رواـحـم نييـعـت –
،عاطقلاب ةقلعتملا

 ددعتملا نواعتلا جماربو عيراشمو لامعأ مييقتو ةعباتم –
،عاطقلل فارطألا

 فارطألا ةددعتملا تاءاقللا يف عاطقلا ةكراشم ريضحت –
،همهت يتلا تالاجملا يف

 جماربلاو عيراشملل ةيجراخلا تاليومتلا صرف نييعت –
،عاطقلا مهت يتلا ةصاخلا

،نواعتلا تائيه ىدل عاطقلا ليثمت –

 ىلـع يــحالــفـلا عاــطـقلا جاــمدــنا ةــساـيـس يـف ةـمهاـسـملا –
،اهذيفنت ةعباتمو يلودلاو يوهجلا ىوـتـسـملا

 ةددعتملا ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا دادعإ يف ةكراشملا –
.اهتعباتم نامضو ،عاطقلا طاشن تالاجم يف فارطألا

 ىلــع فلــكـتو ،لــئاــسوــلاو ةرادإلا ةـــيرـــيدــم : ٩ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا

 دراوــملا ةــيـقرــتو رـيــيـست ةـــساــيس ذــيــفـنـــــــــــــــــــــــــت ىلــع رــهــسـلا –
،اهنيمثتو عاطقـلل ةـــيرـشـبلا

 ةيزكرملا ةرادإلا لكايه عم قيسنتلاب ،ةدايقو دادعإ –
 ،ةــياـصوــلا تـحت تاـسـسؤــملاو ةزـــكرـمـملا رـيـغ حــلاـصــملاو

،اهمييقتو اهذيفنت نامضو ،نيوكتلل ةبسنلاب عاطقلا ةسايس

 ةرادإلا ريـيـسـت تاداـمتـعا لاـجم يـف تاـــجاــحلا ميـيــقـت –
،اهل ةعباتلا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

 طبتري لمع لكب ،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب ،مايقلا –
 ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاجايتحا ةيبلتب
،ةيداملاو ةيلاملا لئاسولا نم

 ةيزكرملا ةرادإلل زيهجتلاو رييستلا يتينازــيم ذيفنت –
،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

 ةرادإلل دوقعلاو ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت ةعباتم نامض –
 ،ةيزكرملا

 ةيزكرملا ةرادإلل ةــلوــقنملاو ةــيراـقـعـلا تاـكـلـتـمملا درــج –
 ريغ حلاصملل ةيراقعلا تاكلتمملا درج كسمو ،اهلالغتساو
.ةزكرمملا

 : ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

 فلكتو ،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيــعرــفـلا ةـــيرــيدــملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةيـنازـيـم ريـضـحتو تاــقـفنلا تارــيدـــقــت حارــتـقاو مــيـيــقت –
 تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا رييست
،اهذيفنتو ،عاطقلل ةعباتلا

 ةيزكرملا تايلمعلا لكل عفدلاو دهعتلا تاءارجإ ذيفنت –
،زيهجتلا ةينازيمل

 ليلحتو اهذيفنت ةبقارمو رييستلا تادامتعا عيزوت – 
،كالهتسالا روطت

 ةزكرمملا ريغ حلاصملا رييستل عفدلا تادامتعا ضيوفت –
،عاطقلل ةعباتلا

،عاطقلل زيهجتلاو رييستلا ةينازيم رييست – 

 اهتعباتم نامضو ،صاخلا صيصختلا تاباسح رييست –
،ةيبساحـملا ةيحانلا نم
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 تاــــقــفـنـلا فرــص ةــــلاـــــكوـــل نــســحلا ريــسـلا ىلــع رــــهـسـلا –
،تاداريإلاو

 يف ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةرازولا لكايه ةدعاسم –
،دوقعلاو تاقفصلا ماربإ

،دوقعلاو ةيمومعلا تاقفصلا ةعباتمو ذيفنت ناــمــض –

،نيلماعتملل ةيعاطقلا ةيقاطبلا كسم –

 ةفرظألا حتفو تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةنامأ نامض –
،ةيمومعلا تاقفصلاب ةقلعتملا ضورعلا مييقتو

.ةيعامتجالا تامدخلا رييست ةعباتم –

 ،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوـمـلل ةــيـعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةيقرتو رييست ةسايس ديدحت –
،اهذيفنتو

 ةــيزــكرـملا ةرادإلا لـــكاــيـه عــم قيـسـنـتلاــب ،ةداــيـقو دادــعإ –
 ةــسايس ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،اهمييقتو اهذيفنت نامضو ،نيوكتلل ةبسنلاب عاطقلا

 ةيلخادلا ةيقرتلل ةينهملا تاناحتمالا ميظنتو طيطخت –
،نيمدختسملل

 ةــقــلـعـتملا ةيـمـيـظـنتـلا صوـصـنـلا دادـــعإ يـف ةــكراــشـملا –
،اهروطتو اهذيفنت ةعباتمو نيـمدـختـسملاـب

،ينهملا مهراسم ةعباتمو نيمدختسملا رييستو فيظوت –

 رييست لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
 ةزـــكرـمـملا رـيــغ حــلاــصـملاو ةـــيزـــكرـملا ةرادإلا يـمدخـتـسـم
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

،هذيفنتو ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم دادعإ –

 مييقتل عاطقلا يمدختسمب صاخ تايطعم كنب نيوكت –
.هنييحتب مايقلاو ،تاردقلاو تاءافكلا

 ،تاكلتمملاو دادمإلا لئاـسوــل ةــيـعرــفـلا ةــيرــيدمــلا )ج
 : يتأي اـمـب صوصخلا ىلع فلكتو

 ،مزاوللاو ثاثألاو داتعلا نم ةيزكرملا ةرادإلا تاجاح طبض –
،اهئانتقا نامضو

 ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ةنايصو ةفاظنو رييست نامض –
 صوصنملا نمألا ريبادت عيمج قيبطت اذكو ةيزكرملا ةرادإلل
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا يف اهيلع

،تالقنتلاو تاودنلاو تارضاحـملل يداملا ميظنتلا نامض –

 ةــيزــــكرـملا ةرادإلا تاراـــيــس ةرـيـظـــح رـيـيـسـت ناــــمــض –
،اـهـتـناــيـصو

 ريغ حلاصملاو ةـيزــكرــملا ةرادإلا تاـكـلـتــمم درــج كــســم –
.هنييحتب مايقلاو ،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةزكرمملا

 فلكتو ،قيثوـتـلاو فــيشرألل  ةــيـعرـــفـلا ةـــيرــيدــملا )د
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 يملعلاو ينقتلا عباطلا تاذ تامولعملاو تايطعملا عمج –
 اــهــتـجلاــعـمو ،عاــطـقـلاب ةلصلا تاذ يئاصحإلاو يداصتقالاو
،اهرشنو اهيلع ةظفاحـملاو

 مايقلاو قئاثولل ينورتكلإلا رييستلا لامعتسا ريوطــت –
 تايـجـمرـبـلاو تاــقـيـبـطـتلا دــيـحوــت ىلــع رــهـسـلاو ،هـتـيـقرــتب
،ةيقئاثولا تاينقتلاب ةقلعتملا ةيمالعإلا

،عاطقلا فيشرأ رييست نامض –

 فيشرألا رييستب قلعتملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
.ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا فرط نم

 ةـــيزـــكرــملا ةرادإلا ةزـــهـجأو لـــكاــيـه سراــمــت : 0١ ةّداملا
 ىلع ،هصخـي اـمـيـف لـك ،ةـيـفـيرـلا ةـيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازوـل

 ةدنسملا ماهملاو تاصاصتخالاو تايحالصلاو عاطقلا تائيه
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا راطإ يف اهيلإ

 ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي : ١١ ةّداملا
 نيب كرـتشم رارـق بجومب ،بتاــكــم يف ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو
 ةـــطـلسلاو ةيلاــملا رـــيزوو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةـــحالــفـــلا رـــيزو
 )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

.ةـيـعرــف ةــيرــيدــم لـــك يـف بــتاــكم

 921–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ماـكـحأ ىغــلـت : ٢١ ةّداملا
 ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82 يف خرؤملا

 ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.ةيفيرلا

 ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـني : 3١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
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ةـّيدرف ميسارم
 قـفاوــملا ٤٤٤١ ماــع رـــفـص ٥١ يـف ةـــخّرؤـــم ةــيــساـــئر مـــيــسارـــم

 ةـــسائرب ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتت ،٢٢0٢ ةـــنس ربمتبس ٢١
.ةّيروهمجلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ناندع ىفطصم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 21
 ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرب اريدم هتفصب ،وطي نب
.ىرخأ

––––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 21
: ةّيروهمجلا ةسائرب ،امهامسا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،قوزرم ةميرك –

.تاساردلل اسيئر هتفصب ،طيحلا ديشر –

––––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةردادـــق ةحيمس ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 21
 اهفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرـب تاــساردــلل ةــســيــئر اــهــتــفــصـــب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوـمـلا ٤٤٤١ ماــع رــفـص ٥١ يـف خّرؤــم يـساـــئر موــسرــم
 رــيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢١
 ةـماـعـلا ةــيرــيدــملا يـف ةـيباــقـعــلا تاــســسؤمـلا نــمأ

.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل

––––––––––––

  قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةدــــع رـيـشـب دـــّيـسـلا ماـــهـم ىـــهـنـت ،22٠2 ةـــنس رــــبمتبس 21
 ةماعلا ةيريدملا يف ةـيباقعلا تاـسسؤملا نمأل اريدم هـــتفصب
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةــــــفّلكم ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢0٢ ةــــنس رــــبمتبس
.ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب شيتفتلاب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةراــــــكيز ةـــميرك ةّديــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس 21
 حــــــــلاصملل ةــــــماـــــــعلا ةــــــيشـــــتفملاب شــــــيتفتلاب ةــــــّفلكم اــــــــهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيئابجلا

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يـف خّرؤـــم يـساـــئر موــسرــم
 بـــئان ماـــهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةـنس رـــــبمتبس ٢١
 ةـــيداصتقالا تاــــقالعلل ةــــماعلا ةــــيريدملا يف رــــيدم
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يبرغ رونلا حتف ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمتبس 21
 ةــيــلاـــمــلا تاـــــسسؤــــملا عــــــم تاـــــقالــــعلل رــــــيدـــم بئان هتفـصــب
 ةــيداـصـتـقالا تاـــقالـــعـلل ةــماـــعـلا ةـــيرـــيدــملا يــف ةصصختملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم يـساـــئر موــسرـــم
 سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢١
.اقباس – يروتسدلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 21
 فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس – يروتسدلا سلجملاب ،مهؤامسأ
: ىرخأ

 تاساردلا زكرمل اماع اريدم هتفصب ،يداو نيدلا دامع –
،ةيروتسدلا ثوحبلاو

،فيشرألاو قئاثولل ةريدم اهتفصب ،هـللا دبع نب ميرم –

،فيشرألل ريدم ةبئان اهتفصب ،وشاك ةنيربص –

،يلآلا مالعإلل ريدم بئان هتفصب ،دادمح نيمأ دـمحم –

 نيفظوملل ريدم بئان هتفصب ،ديزوب نب ليلخلا ميهاربإ –
،نيوكتلاو

 لئاسولاو ةيلاملل ريدم بئان هتفصب ،ينابيش لامك –
،ةماعلا

،قئاثولل ريدم بئان هتفصب ،ةيز رماث –

،تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةريرهوب نيدلا جات نيساي –

              ،تاساردلل  ةسيئر اهتفصب ،يدامح ةيماس –

،تاساردلل اسيئر هتفصب ،يدـمحم ديلو –

،تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،ةشبكوب ةيروح –

.تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،بارعأ نيمساي –



36  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢
27م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يـف خّرؤـــم يــساــئر موـــسرـــم
 رـيدملا نييــــعت نــمضتي ،٢٢0٢ ةـــنس رــــبمتبس ٢١
.ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل دعاسملا ماعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع رـــفص ٥1 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
 ناندع ىفطصم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا

.ةــّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل ادعاسم اماع ارـيدم ،وطي نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوــملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفــص ٥١ يـف خّرؤــــم يـــساـــئر موــــسرـــم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢١
 مالــعإلا ةــمـظـنأو ةـنـمـقرــلل ةــماــعــلا ةــيرــيدـملا يـف
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاـصـتالاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةبئان ،ةردادــق ةـــحيمس ةّديــــسلا ّنيـــــعت ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس 21
 لاــصتالاو مالــعإلا ةــــمظنأو ةــــنمقرلل ةــــماعلا ةـــــيريدملا يف رــــيدم
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤــم يـساــئر موـــسرـــم
 ةسائرب ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢١
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ارــــــــيدــــم  ،غاـــــبس مـيرــــــك ّديــــسلا ّنيــــــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس 21
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٥١ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موـــــسرم
 فّلـــكم نييـــــعت نـــــمضتي ،٢٢0٢ ةـــــنس رـــــبمتبس ٢١
.ةيلاملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 اّفلكم ،يبرغ رونلا حتف ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21
.ةيلاملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يـف خّرؤــم يساــــئر موــسرــم
 ةمكحملاب نييعتلا نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢١
.ةيروتسدلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةـــــــــيتآلا ةداــــــسلاو تاّديــــــــسلا ّنيـــــــــــــعت ،22٠2 ةـــــــنس رـــــــبمتبس 21
: ةيروتسدلا ةمكحملاب ،مهؤامسأ

 ءاضقلاو ةينوناقلا نوؤشلل اماع اريدم ،يداو نيدلا دامع –
،يروتسدلا

،قيثوتلاو ثحبلل ةريدم ،هـللا دبع نب ميرم –

 تاينقتو تامولعملا ةمظنأل اريدم ،دادمح نيمأ دـمحم –
،لاصتالا

،تاراطخإلل ريدم بئان ،ةيز رماث –

 دراوملا رييستل ريدم بئان ،ديزوب نب ليلخلا ميهاربإ –
،ءاضعألا نوؤشو ةيرشبلا

 عفدلا ميظنتو تالاحإلل ريدم ةبـئان ،يداـــمح ةيــــماس –
،ةيروتسدلا مدعب

،فيشرألل ريدم ةبئان ،وشاك ةنيربص –

،ةماعلا لئاسولاو زيهجتلل ريدم بئان ،ينابيش لامك –

،تاساردلل اسيئر ،ةريرهوب نيدلا جات نيساي –

،تاساردلل اسيئر ،يدـمحم ديلو –

،تاساردلل ةسيئر ،ةشبكوب ةيروح –

.تاساردلل ةسيئر ،بارعأ نيمساي –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــــــفاوــملا ٤٤٤١ ماــــــع رـــــــــفص 3١ يف خّرؤـــــم يذـــــــيفنت موــــــــسرم
 رــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢0٢ ةــــنس رــــبمتبس 0١
 ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكول ةريدملا ةنّجللاب وضع
.رئازجلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع رـــــفص 31 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
 يــــقزرأ ّديــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس ٠1 قـــــفاوملا

 ةحلصملا ةلاكول ةريدملا ةنّجللاب اوضع اريدم هتفصب ،يقورز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلل ةيجولويجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــــفاومـلا ٤٤٤١ ماــــــع رـــــفــص ٨ يـف خّرؤـم يذيفنت موسرـم
 رـيدـم ماـهـم ءاــهـنإ نــمضـتي ،٢٢0٢ ةـنـس ربـمتـبـس ٥
.راردأ ةيالو يف مجانملاو ةــقاـطـلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،خلس نامثع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥
 هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،راردأ ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم
.ةيلصألا
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 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رـــــــفص ٨ يف خّرؤـم يذــيفنت موـــــسرــم
 بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٥
.ةبانع ةعماجب ريدم

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نوــــــفشو ىـــــسوم ّديــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس رـــــــبمتبس ٥
 هـــيجوتلاو فارــــشتسالاو ةـــيمنتلاب اـــــّفلكم رـــــيدم بـــــئان هــــتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةبانع ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع رـــفـص ٨ يـف خّرؤــم يذـــيفنت موــــسرم
 نيـــــمألا ماـــهم ءاــــهنإ نـمضتي ،٢٢0٢ ةـنس رـبمتبس ٥
.راشب ةعماجل ماعلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رازوب ميركلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥
.راشب ةعماجل اماع انيمأ هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع رــــــفص ٨ يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
 ءاـــهنإ ناـــنمضتي ،٢٢0٢ ةـــنس رـــبمتبس ٥ قــــفاوملا

.نيتعماجب تايلك ءادمع ماهم

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،ناديدح ديزي ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥
 ةفيظوب هفيلـكــتــل ،ةــباــنــع ةــعــماــجــب اــيــجوــلوــنــكــتــلا ةــيــلــكــل ادــيــمــع
.ىرخأ

––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع رـــــفص 8 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــسرــم بــــجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهـــنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٥ قــــــفاوملا
 ءانب ،ةديعس ةعماجب نيتيلكل نيديمع امهتفصب ،امهامسا

: امهيبلط ىلع

،نونفلاو تاغللاو بادآلا ةيلك ،نيكسم نيساي دـمحم –

 ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،يروبج دـمحم –
.رييستلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رـفـــص ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنت موـــسرــم
 بــــئان ماــــهم ءاـهنإ نمــــضتي ،٢٢0٢ ةـنس رــــبمتبس ٥
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةداوعلا ينغلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥
 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب
.نيينهملا

 قـــفاوـــملا ٤٤٤١ ماــــع رـــفـص ٨ يف خّرؤم يذيفنت موـــسرـــم
 رـيدم ماــــهــم ءاهـــــنإ نـــــمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربـــمتبس ٥
.“ةلسع حـبارو دـمحأ“ ةليمجلا نونفلل ايلعلا ةسردملا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــع رـــــفص 8 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موــــسرم بـــــجومب

 وـيلوي 2 نـــم ءادـــتبا ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٥ قــــفاوملا
 ةسردملل اريدم هتفصب ،قورعل لامج ّديــــــسلا ماهم ،22٠2 ةنس

.ةافولا ببسب ،“ةلسع حبارو دمحأ“ ةليمجلا نونفلل ايلعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع رفص ٨ يـف خّرؤـــم يذــــيفــنت موــــسرـــم
 ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٥
.ةنيطنسق ةيالو يف ةفاقثلا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يــــــبيرع ينوـــتيز ّديــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس ٥
.ةنيطنسق ةيالو يف ةفاقثلل اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع رـــفـص ٨ يـف خّرؤـــم يذيفنت موـــسرــم

 ةرــــيدم ماـــهم ءاــــهنإ نـمضتي ،٢٢0٢ ةنس رــبمتبس ٥
 نكسلا ةرازوب ةنيدملل ةماعلا ةيريدملاب تاسارد
.ةنيدملاو نارمعلاو

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 اهتفصب ،روكاب ةزنك ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥
 نــــكسلا ةرازوـــب ةـــنيدملل ةــــماعلا ةـــــيريدملاب تاـــــساردلل ةرــــــيدم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةنيدملاو نارمعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفـص ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موسرم

 ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٥
 ةــيالو يـف ءاـنـبـلاو ةــيراـمـعـملا ةــسدـنـهـلاو رـيــمـعـتلا
.فودنت

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ريصبل باهولا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥
 ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فودنت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص 3١ يف خّرؤــم يذــيـفنـت موـــسرــم

 كالمأ ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 0١
.ةفلجلا ةيالو يف ةلودلا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،شز رهاطلا دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠1
.ةفلجلا ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم



36  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢
29م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢

 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماع رــفـص 6 يـف خّرؤـــم يذـــيــفنـت موـــسرــم
 ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 3

.سابع ينب ةيالو يف

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،يبيط رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
.سابع ينب ةيالو يف ةيبرتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رــفـص ٨ يـف خّرؤـــم يذـــيـفـنت موـــسرــم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٥
.ةبانع ةعماجب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ريدم بئان ،ناديدح ديزي ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥
.ةبانع ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــفاوــمــلا ٤٤٤١ ماــــع رـــفــص 6 يـف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةــعــماــجب نييـعتلا نمضتـــي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 3
.وزو يزيت

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةعماجب ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
: وزو يزيت

 فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،يبلاحم دارم –
،هيجوتلاو

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،نارقم يلع –
.رييستلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفــــص 3١ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موـــسرــم
 يدــيــمــع نيـيـــعـت نـــمـضتي ،٢٢0٢ ةـنـس رـبـمـتـبس 0١
.ةفلجلا ةعماجب نيتيلك

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيديمع ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠1
: ةفلجلا ةعماجب نيتيلكل

،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ،يوابلح رضخل –

.ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،فافح نب ليعامس –

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص 3١ يف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرــم
 دـهعم ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس رـــبمتبس 0١
.ةدكيكس ةعماجب ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع رــــفص 31 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 ،رينز فسوي دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠1 قفاوملا

.ةدكيكس ةعماجب ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعمل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع رــــــفـــص 6 يف خّرؤــم يذـيفنت موــسرم
 ةرازوـــب نيــيـعتلا نمـــضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 3
.نونفلاو ةفاقثلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةرازوب ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
: نونفلاو ةفاقثلا

،ةيمومعلا ةعلاطملاو باتكلل اريدم ،همات يناجيتلا –

.نيمدختسملل ريدم بئان ،شوشيع ميكح –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع رــــــفص 3١ يف خّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
 ةـــــــــــّفلكم نييــــــــعت نـــــــمضتي ،٢٢0٢ ةــــــنس رــــــــبمتبس 0١
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع رــــفـــص 31 يـــف خّرؤـــم يذــيفنــت موسرم بجوــمب
 ةراــــس ةدـــــــّيـــســلا نــــــّيـــعــت ،22٠2 ةــنــس رـــبـمـتـبس ٠1 قـــفاوــملا

 ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،رداقلا دبع نــب
.نونفلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص 6 يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موــــسرم
 نــيرـــيدـــم نيــيــعـت نــمـضــتي ،٢٢0٢ ةـنـس ربــمتـبـس 3
.تايالولا ضعب يف ةفاقثلل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
: ةيتآلا تايالولا يف ةفاقثلل

،ةفلجلا ةيالو يف ،دباعلا نيساي –

،ةبانع ةيالو يف ،يناليلت نسحأ –

،ةملاق ةيالو يف ،شوريمع نب ةعمجوب –

.ترقوت ةيالو يف ،ديزوب حلاص –



ـه ٤٤٤١ ماع رفص 36٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 قــــــفاوــــملا ٤٤٤١ ماــــــــــع رــــــــفص 6 يف خّرؤــــــــــم يذـــــــيفنت موــــــسرــــم
 ّفلــــــــــكم نييـــــــــــعت نــــــــــمضتي ،٢٢0٢ ةــــــــنس رـــــــــــبمتبس 3
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اّفلكم ،ةيقيازر نيدلا ريخ ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفــص 6 يـف خّرؤـــم يذيفـــنت موسرــم
 رــــــيدــــم نــييــعـــت نـــمــــضـتـي ،٢٢0٢ ةـنـــس رـــبــــمـــتـبس 3
 ةــــيرادإلا ةـــــعطاقملاب ةـــــضايرـــــلاو باـــبشلل بدتنم
.ةبانع ةيالو يف شيرلا عارذـــــل

––––––––––––

  قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،شيمق رامع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
 شيرلا عارذل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم

.ةبانع ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفــص 6 يـف خّرؤـــم يذيفـــنت موسرــم
 يـبــئاــن نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٢٢0٢ ةــــنس رـــبـــمـــتــــبس 3
.ةعانصلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يبئان ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
: ةعانصلا ةرازوب ريدم

 يف يــــقيبطتلا ثــــحبلل رــــيدم بــــئان ،توـــيحم قراــــط –
،تاسسؤملا

 راــــقعلا نيـــمثتو رـــيوطتل رـــــيدم بــئان ،يلـــعل نـــب مـــيكح –
.يعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٨ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرـــم
 ةسدنهلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٥
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةيرامعملا

––––––––––––

  قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ريصبل باــهولا دــبع دّيـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمتبس ٥
 نارــمــعـلاو نـــكـســلا ةرازوـــب ةــيراـــمـعملا ةـــسدــنـهــلـــــــــــــــــل ارـــيدــــم
.ةـنـيدــملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع رــــفص 6 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 رـــيدم بــــئان نييــعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 3
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

––––––––––––

   قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 بـــــئان ،حيابصم دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
.ةيمومعلا لاــــــغشألا ةرازوـــب قرــــطلل ةيـمومعلا ةمدخلل رـيدم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ناجل ءاشنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ويلوي ٨١ قفاوملا
 ةقلعتملا نوعطلا ةجلاعم تايفيك ديدحتو نوعطلا
.ريمعتلا دوقعب

––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

 يف خّرؤملا ٠٤1–٥1 مقر يـساـــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمب –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ويام 72 قفاوملا 63٤1 ماع نابعش 8
 دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يساــئرـلا موــسرـملا ىضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 91-٥1 مقر يذــيـفـنتلا موــسرـملا ىـضــتـقـمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس رياني ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر ٤
 لّدعملا ،اـــهـميـلـسـتو رــيـمـعـتلا دوــقـع رـيــضحت تاـــيـفـيـك دّدـحي
،مّمتملاو



36  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢
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ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

: نوعطلا ةنجل سأري

،ةيرادإلا ةعطاقملا ىوتسم ىلع هلثمم وأ بدتنملا يلاولا –

،ةيالولا ىوتسم ىلع هلثمم وأ يلاولا –

 ةرازولا ىوتسم ىلع هلثمم وأ نارمعلاب فّلكملا ريزولا –
.نارمعلاب ةفلكملا

 ةيرادإلا ةعطاقملل ةعباتلا نوعطلا ناجل لّكشتت نأ بجي
 ءاـضــعأ نــيرــيدــملا وأ نيبدـتـنملا نــيرـــيدـــملا نــم ،ةـــيالوــلا وأ
.ةديحولا كـيبابشلا

 بسح ،اهّالوتت ةمئاد ةينقت تانامأب نوعّطلا ناجل دّوزت
 ةّفلكملا ةرازولا وأ ةيالولا وأ ةيرادإلا ةعطاقملا حلاصم ،ةلاحلا

.نارمعلاب

 ،اهتايحالص راطإ يف ،نوعطلا ناجل ىلع نّيعتي : ٥ ةداملا
: يتأي ام

 رشع ةسمخ لجأ يف هؤاضمإ متي يذيفنت رارق رادصإ–
،نعّطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(

 خيرات نم ءادتبا مايأ )٥( ةسمخ لجأ يف رارقلا غيلبت–
: ةلاحلا بسحو ،نعطلا سمتلمل هعيقوت

 سيئرـل ،ةــيرادإلا ةـعـطاــقـمـلل نوـعـطـلا ةــنجـلل ةــبـسـنلاـب *
،نارمعلاب ّفلكملا بدتنملا ريدملاو يدلبلا يبعشلا سلجملا

 سلجملا سيئرل ،ةيئالولا نوعطلا ةنجلل ةبسنلاب *
 ىوــتسم ىلع نارــمــعــلاــب فــّلــكملا رــيدملاو يدــلــبـــلا يبـــعشلا
،بدتنملا يلاولل ،ءاضتقالا دنعو ةيالولا

 ،ءاضتقالا دنعو ،يلاولل ،نوعطلل ةيرازولا ةنجلل ةبسنلاب *
.بدتنملا يلاولل

 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : 6 ةداملا
 ددحي يذلا ٥1٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع لاوش 9 يف

.ريمعتلا دوقعب ةقلعتملا نوعطلا ةجلاعم تايفيك

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 يف خّرؤملا 1٤1–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ويام 82 قفاوملا 63٤1 ماع نابعش 9
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

 لاوش 9 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 تايفيك دّدحي يذلا ٥1٠2 ةنس وــيلوي ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع
،ريمعتلا دوقعب ةقلعتملا نوعطلا ةجلاعم

: يتأي ام نارّرقي

 موــسرـملا نــم 39 ةداــملا ماــكـحأل اــقــيـبـطــت : ىلوألا ةداملا
 63٤1 ماــع يـناـثـلا عيـبر ٤ يـف خّرؤــملا 91-٥1 مــقر يذـيـفنـتلا
 ريـضـحت تايفيك ددحي يذلا  ٥1٠2 ةنس رياني ٥2 قفاوملا

 رارقلا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،اهميلستو ريمعتلا دوقع
 نوعطلا ةجلاعم تايفيك ديدحتو نوــعـطـلا ناــجل ءاــشــنإ ىلإ
.ريمعتلا دوقعب ةقلعتملا

 فرط نم بوتكم بلط يف نعطلا عاديإ متي : ٢ ةداملا
: ىدل مالتسا لصو لباقم نعطلا سمتلم

 تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يف بدتنملا يلاولا –
 ٠٤1-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ بجومب اهيف ةيرادإلا
 ،٥1٠2 ةنس وـــيام 72 قفاوملا 63٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤملا
 ريمعتلا دوـــقعل ةبسنلاب ،هالــعأ روــكذــملاو مــّمتملاو لّدـــعملا
 يبعشلا سلجملا سيئر صاصتخا نم اهميلست نوكي يتلا
،يدلبلا

 نم اهميلست نوكي يتلا ريمعتلا دوقعل ةبسنلاب يلاولا –
 ةبسنلاب اذكو بدتنملا يلاولا صاصتخا نم وأ هصاصتخا
 يف ةروكذملا ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجل تارارق يف نوعطلل
 ،هاندأ 3 ةداملا

 يتلا ريمعتلا دوقعل ةبسنلاب ،نارمعلاب فّلكملا ريزولا –
.هصاصتخا نم اهميلست نوكي

 صتخملا يلاولا ىدلو بدتنملا يلاولا ىدل أشنت : 3 ةداملا
 ةجلاعمب ةّفلكم ةنجل ،نارمعلاب فلكملا ريزولا ىدلو ايميلقإ

 يعيبط صخش لك فرط نم ةــعدوملا نوـعـطـلا يـف لصــفلاو
 ةفّلكملا ةطلسلا هيلع ّدرت مل يذلا وأ دّرلا هضري مل ،يونعم وأ
.ريمعتلا دوقع ميلستب

 دعب نوعطلا يف ناجللا لصفت نأ بجي ،دّرلا مدع ةلاح يف
 .ةينعملا حلاصملا ءارآ عمج

 هالعأ 3 ةداملا يف ةروكذملا ناجللا ةليكشت ددحت : ٤ ةداملا
 صتخملا يلاولاو بدتنملا يلاولا نم ررقم بجومب ،اهريسو
.يلاوتلا ىلع ،نارمعلاب فلكملا ريزولاو ايميلقإ

 تاعامجلاوةيلخادلا ريزو

 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

 نكسلا ريزو

ةنيدملاو نارمعلاو

يبيرعلب قراط دـمحم


