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ةّيميظنتميسارم

5٠-٧١ مقر يسائرلا موسرملا لدعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يـناثلا عـــــيبر٩١ يف خّرؤــــــم8٣٣-8١مقر يسائرموسرم
ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ءاضعأ ةاضقلا نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤملا
.................................................................................................................................................................................تاباختنالا

6٠-٧١ مقر يسائرلا موسرملا لدعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤم٩٣٣-8١مقر يسائرموسرم
نمض نم ةراتخملا ةلقتسملا تاءافكلا نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤملا
................................................................................... .تاباختنالا ةبـــــقارمل ةـــــلقتسملا اـــــــيلعلا ةـــــئيهلا ءاـــــضعأ يـــــندملا عمتجملا

٧٠-٧١ مقر يسائرلا موسرملا لدعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤم٠٤٣-8١مقر يسائرموسرم
ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةيمسالا ةليكـــشتلا رشــنب قلعــتملاو٧١٠2 ةنــس رياني٤ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤملا

....................................................................................................................................................................تاباختنالا ةبقارمل

اموي يفناج8١ ميسرت نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا٠٤٤١ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم١٠-٩١ مقر يسائر  موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيدلبلل اينطو

ةّيدرف ميسارم

ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قـــفاوملا0441 ماــــع لوألا عـــيبر02 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــــسرم
............................................................................................................................................................................تنشومت نيع

ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موـــــــسرم
...................................................................................................................................................................................2 رئازجلا

تاسسؤملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
.......................................................................................................................اقباس – رامثتسالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا

ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
...............................................................................................................ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل ةينطولا

ةينطولا ةلاكولاب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................رامثتسالا ريوطتل

مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ركسعم ةيالو يف

تاسسؤملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
.........................................................................................................يداولا ةيالو يف رامثتسالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................اقباس– لقنلا ةرازوب

ةيمومعلا لاغشألل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................تايالولا يف

زكرملاب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
.......................................................................................................ةيئانيملا تآشنملاو نفسلا ةمالسو نمأ ةعباتمل يلمعلا
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يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يروتسدلا سلجملا

................................................................8١٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣2 يف خّرؤم8١ /د.م.ق/٣٠ مقر رارـق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت راـــطإ ددحي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مرحم٩2 يف  خرؤم رارق
............................................................................................................ينطولا نمألاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب

لدعلا ةرازو

ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق ددحي ،8١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................نوجسلا ةرادإل ةدايقلا يفظوم كلسل ةيمتنملا بترلا ضعب يف ةيقرتلاو فيظوتلل

ةصاخلا ةنجلل يلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،8102 ةنس ربمفون72 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم رارق
......................................لدعلا ةرازول نيعباتلا نيفظوملل تآفاكملاو ةيفرشلا ةمسوألا حنم يف يأرلا ءادبإو ةساردب ةفلكملا

تآفاكملاو ةيفرشلا ةمسوألا حنم تاءارجإو طورش ددحي ،8102 ةنس ربمفون72 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................لدعلا ةرازول نيعباتلا نيفظوملل

ةيالو يف اهباتكو تيوصتلا بتاكم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩2 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن باختنا ديدجتل ناسملت

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةبولطملا تاداهشلاو تالهؤملا ةمئاق دّدحي ،8١٠2 ةنس وينوي52 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش١١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرادإلل ةعباتلا ينهملا فييكتلا ةداعإو صصختملا ميلعتلا ةبعش يف ةيقرتلاو فيظوتلل

ةراجتلا ةرازو

قـــــلعتملا يـــــنقتلا ماــــظنلا نــــــمضتي ،8102 ةـــــنس رــــــبوتكأ8 قــــــفاوملا0441 ماع مرحم82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................................................ةــــــيئاذغلا ةــــيعونلا يذ حـــــلملا صــــئاصخب

رضخلا يف كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحــــت جهنم لعجي ،8١٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩ يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................................................................ايرابجإ،اهتاقتشمو هكاوفلاو
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ةّيميظنتميسارم
،ةيهب ولالع –

،نيدلارون يحاتفم –

،دمـحم شومح –

،ديرف ينوزام –

،دمـحم يغلز –

،ةيهز يباطح –

،ىسوم لوجع –

،عباسلا دمـحم يوازمح –

.ليعامسا زودنق –

: ةداسلاو نيتديسلل افلخ
،فيرشلا كوراب –

،نامحد ينانز –

،دوليم مغدل نب –

،رداقلا دبع حياس –

،دمـحم يباورق –

 ،نافد ةجوز ،ةليضف قاهلم –

،رضخل يلبج –

،رامع سينول –

،رديوق ةكس –

،جاحلب ريوس –

،دلاخ يحام –

،دمـحم ينانهلا –

،رامع ونرب –

،يلع اقم –

،ريديإ نياسح –

  ،نيمإ ةجوز ،ءايمل يرضح –

،زيزعلا دبع يدرف –

،ميكح يزوزعم –

،دمـحم ةيرياذخ –

،ديزوب يمالس –

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

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع يــــناثلا عــــيبر٩١ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
 .8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماع يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم٨٣٣-٨١مقر يسائرموسرم
موسرملا لدعي ،٨١02 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا0٤٤١
ماع يناثلا عيبر5 يف خرؤملا50-٧١ مقر يسائرلا
نييعت نمضتملاو٧١02 ةنس رياني٤ قفاوملا٨١٤١
ةـــــبقارمل ةـــــــــلقتسملا اـــــيلعلا ةـــــــئيهلا ءاــــــــضعأ ةاـــــــــضقلا
 .تاباختنالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٤٩١و6–١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

22 يف خّرؤملا١١–6١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو6١٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
اـــــميس ال ،تاــــــباختنالا ةـــــبقارمل ةـــــلقتسملا اـــــيلعلا ةــــــــئيهلاب
،هنم١٣و٤ ناتداملا

5 يف خّرؤملا5٠–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر
ةـــبـــقارمل ةـــلـــقـــتسملا اـــيـــلـــعـــلا ةـــئيـــهـــلا ءاضعأ ةاضقـــلا نييـــعــــت
،لّدعملا ،تاباختنالا

،ءاضقلل ىلعألا سلجملا تاحارتقا ىلع عالطالا دعبو –

: يتأي ام مسري

ةداملا ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
عيبر5 يف خّرؤملا5٠–٧١ مقر يسائرلا موسرملا نم ىلوألا
نمضتملاو٧١٠2 ةـنس رــياــنــي٤ قـــفاوملا8٣٤١ ماــع يناــثـــلا

ةــــــــبقارمل ةــــــــلقتسملا اـــــــيلعلا ةــــــئيهلا ءاــــــضعأ ةاـــــــضقلا نييـــــــــعت
: يتأي امك ،تاباختنالا

ةــــيتآلا ةاـــضقلا ةداــــسلاو تاديــــسلا ّنيعت: ىلوألا ةداملا“
ةـــــبقارمل ةـــــــــلقتسملا اـــــــيلعلا ةــــــــئيهلا يف ءاـــــــــــضعأ ،مــــــــــهؤامسأ
: تاـــــــباختنالا

،يمشاهلا كالم –

،يبرعلا ةراكب –

،ىسيع نب شايع نب –

،سايل ةدع يلدبعوب –

،ةيزوف يسدانق –

،رماع عيبر –

،رونلا دبع ينارمع –

،مايه بجاح –

،يلع دمـحم يريخلب –

،حلاص يفرش –

،ميكحلا دبع يربه نب –



١0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩2
5م٩١02 ةنس يفناج٦

،توغ ايب –

،روصنم ميرك شاتركوب  –

،باهولا دبع ةبح –

،ميلس رعاو نب  –

.دمـحم زوزع –

: ةداسلاو نيتديسلل افلخ
،دمـحم ةموغ –

،ةريصن  دادح –

،رثوك وكيرك –

،ةداق يفاش –

،ديمح افوف –

،ىفطصم ركبوب –

،زيزع وعدملا ناديز ةطيلغوب –

،دومحم دارش –

،ريخلا ديز كوربم –

،ارولف ثوغربوب –

،رضخل دمـحم زوبل –

.دمحأ ةملد –

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

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع يــناثلا عــــيبر٩١ يف رـــــئازجلاب ررــــــح
 .8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم0٤٣-٨١مقر يسائرموسرم
موسرملا لدعي ،٨١02 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا0٤٤١
ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤملا٧0-٧١ مقر يسائرلا
رشــنب قلعــتملاو٧١02 ةنــس رياني٤ قفاوملا٨٣٤١
ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةيمسالا ةليكـــشتلا
.تاباختنالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٤٩١و6–١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

22 يف خّرؤملا١١–6١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو6١٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلاب
،هنم )2 ةرقفلا(٤

خّرؤملا٤82–6١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
6١٠2 ةـــــــنس رـــــــبمفون٣ قــــــــــفاوملا8٣٤١ ماـــــــع رــــــــــــفص٣ يف

ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا سيئر نييعت نمضتملاو
،تاباختنالا

ماع يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم٩٣٣-٨١مقر يسائرموسرم
موسرملا لدعي ،٨١02 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا0٤٤١
ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤملا٦0-٧١ مقر يسائرلا
نييعت نمضتملاو٧١02 ةنس رياني٤ قفاوملا٨٣٤١
عـــمتجملا نــمض نـــم ةراــــتخملا ةــــلقتسملا تاءاــــفكلا
ةبـــــقارمل ةـــــلقتسملا اـــــــيلعلا ةـــــئيهلا ءاـــــضعأ يـــــندملا
 .تاباختنالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٤٩١و6–١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

22 يف خّرؤملا١١–6١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو6١٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
داوملا اميس ال ،تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلاب
،هنم١٣و8و٧و6و٤

يف خّرؤملا6٠–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،٧١٠2 ةــــنس رـــــياني٤ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع يـــــناثلا عـــــيبر5
نمض نم ةراتخملا ةلقتسملا تاءافكلا نييعت نمضتملاو
ةـبـقارمل ةـلـقـتسملا اــيــلــعــلا ةــئيــهــلا ءاضعأ يندملا عــمــتــجملا
،لّدعملا ،تاباختنالا

ةفلكملا ةصاخلا ةنجللا تاحارتقا ىلع عالطالا دعبو –
تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ءاضعأ حارتقاب
عـمـتـجملا نـمض نـم ةراـتـخملا ةـلـقـتسملا تاءاــفــكــلا ناوــنــعــب
،يندملا

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

عيبر5 يف خّرؤملا6٠–٧١ مقر يسائرلا موسرملا نم ىلوألا
نــــمضتملاو٧١٠2 ةــــنس رـــــياني٤ قـــــفاوملا8٣٤١ ماــــع يــــناثلا

عـــــــمتجملا نــــــمض نــــــم ةراـــــتخملا ةـــــلقتسملا تاءاـــــفكلا نييــــــعت
،تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ءاضعأ يندملا

: يتأي امك

ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا يف ءاضعأ نّيعي: ىلوألا ةداملا“
نمض نم ةراتخملا ةلقتسملا تاءافكلا ،تاباختنالا ةبقارمل

: مهركذ يتآلا يندملا عمتجملا

I–ةينطولا تاءافكلا ناونعب :
.زرحم دمـحم يرامعل ديسلل افلخ ،ديشر ةنيدوب–

II–تايالولل يفارغجلا ليثمتلا ناونعب :
،يلعدمـحم نديوأ –

،ميرم يوايحي–

،يداهلا دمـحم شرطل–

،دمـحم ياشارك ناكرب  –

،ميهاربإ ويق نب –

،ضاير رومع –

،دعاس يملعلا  –
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،يداهلا دمـحم شرطل –

،دمـحم ياشارك ناكرب –

،ميهاربإ ويق نب –

،ضاير رومع –

،دعاس يملعلا –

،توغ ايب –

،روصنم ميرك شاتركوب –

،باهولا دبع ةبح –

،ميلس رعاو نب –

.دمـحم زوزع –

: ةداسلاو تاديسلل افلخ
،فيرشلا كوراب –

،نامحد ينانز –

،دوليم مغدل نب –

،رداقلا دبع حياس –

،دمـحم يباورق –

،نافد ةجوز ،ةليضف قاهلم –

،رضخل يلبج –

،رامع سينول –

،رديوق ةكس –

،جاحلب ريوس –

،دلاخ يحام –

،دمـحم ينانهلا –

،رامع ونرب –

،يلع اقم –

،ريديإ نياسح –

 ،نيمإ ةجوز ،ءايمل يرضح –

،زيزعلا دبع يدرف –

،ميكح يزوزعم –

،دمـحم ةيرياذخ –

،ديزوب يمالس –

،دمـحم ةموغ –

،ةريصن دادح –

،زرحم دمـحم يرامعل –

 ،رثوك وكيرك –

،ةداق يفاش –

،ديمح افوف –

،ىفطصم ركبوب –

،زيزع وعدملا ناديز ةطيلغوب –

،دومحم دارش –

5 يف خّرؤملا5٠–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر
ةـــــــبقارمل ةـــــــــلقتسملا اــــــيلعلا ةــــــئيهلا ءاــــــــــضعأ ةاــــــضقلا نييــــــــعت
 ،لّدعملا ،تاباختنالا

5 يف خّرؤملا6٠–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر
عـــمتجملا نـــــمض نـــــم ةراــــــتخملا ةـــــــلقتسملا تاءاــــــــفكلا نييــــــــعت
،تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ءاضعأ يندملا
،لّدعملا

يف خّرؤملا٧٠–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــنس رـــــياني٤ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع يـــناثلا عــــيبر5
ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةيمسالا ةليكشتلا رشنب قلعتملاو

 ،لّدعملا ،تاباختنالا ةبقارمل

: يتأي ام مسري
ايلعلا ةئيهلل ةيمسالا ةليكشتلا لدعت : ىلوألا ةداملا

موسرملا بجومب ةروشنملا تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا
8٣٤١ ماع يناثلا عيبر5 يـف خّرؤملا٧٠–٧١ مقر يسائرلا
: يــتأي امك ،هالـعأ روـكذملاو٧١٠2 ةنس رـياني٤ قفاوـملا

: ةداسلاو تاديسلا
،يمشاهلا كالم –

،يبرعلا ةراكب –

،ىسيع نب شايع نب –

،سايل ةدع يلدبعوب  –

،ةيزوف يسدانق –

،رماع عيبر –

،رونلا دبع ينارمع –

،مايه بجاح –

،يلع دمـحم يريخلب –

،حلاص يفرش –

،ميكحلا دبع يربه نب –

،ةيهب ولالع –

،نيدلارون يحاتفم –

،دمـحم شومح –

،ديرف ينوزام –

،دمـحم يغلز –

،ةيهز يباطح  –

،ىسوم لوجع –

،عباسلا دمـحم يوازمح –

،ليعامسا زودنق –

،يلع دمـحم نديوأ –

،ميرم يوايحي –

،ديشر ةنيدوب –
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بجر٠2 يفخّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

: يتأي ام مسري
ةنس لك نم يفناج8١ خيرات مّسري : ىلوألا ةداملا

،٧6٩١ ةـنس يـــفناج8١ موــــيل ءاـــيحإ ”ةــــيدلبلل اـــــينطو اـــــموي“
.ةيدلبلل نوناق لوأ رودص خيرات

ميظنتب ةيدلبلل ينطولا مويلاب لافتحإلا متي:2 ةداملا
ةـــيبعشلا ســـلاجملا ءاـــسؤر مـــضت ةـــيدلبلل ةــــينطو تاــــسلج
.ءاكرشلا فلتخمو ةيدلبلا

نم نطولا تايدلب عيمج ربع ،اضيأ مويلا اذهب لفتحيو
ةيطارقميدلاو ةيزكرماللا سسأ ززعت ةطشنأو تارهاظت لالخ
لوـــح تاءاـــقلو تاـــنولاص مـــيظنت لالـــخ نـــم اذــــكو ،ةــنطاوملاو
.ةيدلبلاب ةلص تاذ عيضاوم

موـــيلاب لاـــفتحالا تاــيفيكو ىوـــتحم طـــبضي :٣ ةداملا
.ةيميلقإلا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لبق نم ةيدلبلل ينطولا

ةّيمـسّرلا ةدــــيرجلا يف موــسرملا اذــــه رـــشني :٤  ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر52 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .٩١٠2 ةنس يفناج2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

،ريخلا ديز كوربم –

،ارولف ثوغربوب –

،رضخل دمـحم زوبل –

،دـمحأ ةملد –

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

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع يــناثلا عــــيبر٩١ يف رــــئازجلاب رّرـــــــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر52 يفخّرؤم١0-٩١ مقر يسائر  موسرم
نـــمضتي ،٩١02 ةـــــنس يـــــفناج2 قــــــفاوملا0٤٤١ماــــــع
.ةيدلبلل اينطو اموي يفناج٨١ ميسرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

6 –١٩ و٧١و6١و5١ داوملا اميسال روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوــب ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةعانصلا
.اقباس – رامثتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةعانصلا ةرازوب ،امهامسا

: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،اقباس – رامثتسالا ةيقرتو
تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ةيطلجوب ىسوم ةفيرش–

،ماعلا نيمألا ىدل
.اشتفم هتفصب ،يسوسك ليلجلا دبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
تاسسؤملا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
.ةطسوتملاو ةريغصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع

0441 ماـــــــع لوألا عــــــيبر02 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موـــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يلاو ناويد سيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ملاغ دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
،تنشومت نيع ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،ةنوس نب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.2 رئازجلا ةعماجب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441

روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ريدم بئان هتفصب ،يفيرش
نـــيوكتلا اذــــكو يـــملعلا ثــــحبلاو يــــعماجلا لـــيهأتلاو ثــــلاثلا
.2 رئازجلا ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا

ةّيدرف ميسارم



ـه0٤٤١ ماع يناثلا عيبر١0٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١02 ةنس يفناج٦ 8

اــــــــماع ارــــــــيدم هــــــــتفصب ،يواـــــــسوم دـــــــيشر دــــــــــــــيسلا
ةرـــــــيغصلا تاـــــــــسسؤملا رــــــيوطتل ةـــــــــينطولا ةــــــــلاكولل
.ةــــــطسوتملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا0441
فلكملا تاساردلا ريدم ىدل اريدم هتفصب ،ساوح رهاطلا

،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب ةعباتملاو ةدعاسملاب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.ركسعم ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا0441
ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم هتفصب ،ةفاص دمـــــحمأ

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ركسعم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع لوألا عـــــيـــــبر02 يفخّرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةعانصلا ريدم
.يداولا ةيالو يف رامثتسالا ةيقرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
22 نم ءادتبا ،ىهنت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
هـتـفصب ،يليـحــكوــب دــمـــحــم دــّيسلا ماــهــم ،5102 ةـنس رــياــنــي
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةعانصلل اريدم
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،يداولا ةيالو يف رامثتسالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يفخّرؤم يسائر موسرم
فـلـكـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82
.اقباس – لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا0441

،صــــــيخلتلاو تاــــساردلاب اـــــفلكم هـــــتفصب ،يـــــنامغد دــــــــمـــحم
ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا نع الوؤسم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – لقنلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع لوألا عـــــيبر02 يفخّرؤـــــــم يــــــسائر موـــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عــــــيبر02 يف خّرؤـــــــم يــــــسائر موـــــسرم بــــــجومب
ماــــــهم ىــــــهنت ،8102 ةــــــنس رـــــبمفون82 قــــــفاوملا0441 ماــــــع
لاــــــغشألل نــــــيريدم اـــــمهتفصب ،اـــــــمهامسا يــــــتآلا نـــــــيدّيسلا
فــــــــئاظوب اـــــــمهفيلكتل ،نيــــــــتيتآلا نيـــــــتيالولا يف ةــــــيمومعلا
 : ىرـــــــــخأ

،مناغتسم ةيالو يف ،يغزعوب دمـــحم –

.ةزابيت ةيالو يف ،قاقشم دمـــحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
يف ناــــكسلاو ةــــحصلل نــــيريدم مـــــهتفصب ،مـــــهؤامسأ ةـــــيتآلا
 : ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،فلشلا ةيالو يف ،ميتإ يلع –

،وزو يزيت ةيالو يف ،ةعدوب رصانلا دبع –

،فيطس ةيالو يف ،سودغب رداقلا دبع –

،ةدكيكس ةيالو يف ،شامعد رصان دمـــحم –

 .ةبانع ةيالو يف ،ربت نيدلا يحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســـــــيئر نييـــــــــــــعت نــــــــــمضتي ،8102 ةـــــــــــنس رــــــــــــبمفون82
نفسلا ةمالسو نمأ ةعباتمل يلمعلا زكرملاب تاسارد
.ةيئانيملا تآشنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـــحم دّيسلا نيعي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
نـــمأ ةـــعباتمل يلـــمعلا زــــكرملاب تاـــساردلل اــسيئر ،يــــنامغد
.ةيئانيملا تآشنملاو نفسلا ةمالسو
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0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييـعــت نــمضتــي ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا

.تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
تاـــــــيالولا يف ناــــكسلاو ةــــحصلل نـــــيريدم ،مــــهؤامسأ ةـــــيتآلا
: ةــــــيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،نفلق دوعسم –

،راشب ةيالو يف ،نابعش نيدلا زع –

،ناسملت ةيالو يف ،سودغب رداقلا دبع –

،فيطس ةيالو يف ،ريملا نب ةليلد–

،ةديعس ةيالو يف ،يسآ رديوق–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ربت نيدلا يحم–

،ةبانع ةيالو يف ،شامعد رصان دمـــحم–

،نارهو ةيالو يف ،ةعدوب رصانلا دبع–

،يداولا ةيالو يف ،ميتإ يلع–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،بياعلا دمـــحم –

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
نـــــــيريدم نييــــــــــــــعت نــــــــــــمضتي ،8102 ةـــــــــنس رـــــــــــبمفون82
.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا ناديسلا ّنيعي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم ،امهامسا

،ةديلبلا ةيالو يف ،قاقشم دمـــحم –
.ةزابيت ةيالو يف ،يغزعوب دمـــحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــــع لوألا عــــــيبر02 يف خرؤــــــم يـــــــسائر موــــــــسرم
نييـعــت نــمضتــي ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا

ةـــــحصلا ةرازوـــــب صـــــيخلتلاو تاـــــساردلاب فـــــلكم
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
حــــلاص ّديــــــسلا نيـّـــــــعي ،8102 ةــــنس رـــــبمفون82 قـــــــــفاوملا0441
ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يــساق
.تايفشتسملا حالصإو

تيوصتــلا جئاــتــن زــيــكرــت رضحــم ىلع عالــطالا دــعــبو–
صاخلا ناسملت ةيالول جئاتنلا زيكرت ةنجل فرط نم مدقملا

يذلا نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن ديدجت باختناب
،هب ةقفرملا قئاثولاو ،8١٠2 ةنس ربمسيد٩2 تبسلا موي ىرج

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو

،ةلوادملا دعبو

ىلع رهسلاب فلكم يروتسدلا سلجملا نأ ارابتعا–
اقبط اهجئاتن نالعإو ،ةيعيرشتلا تاباختنالا تايلمع ةحص

،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(28١ ةداملل

دنع ،يروتسدلا سلجملا ىلع نّيعتي هّنأ ارابتعاو –
ةينوناقلا تاءارجإلا بسح ةيباختنالا تايلمعلا ةحص ةبقارم
ةيلمع ةحصب سمي يرهوج قرخ لكل يدصتلا ،ةيميظنتلاو
،تيوصتلا

سلــجملا طــبض ةــباــتــك ىدــل عادــيإ مت هــنأ اراــبـــتـــعاو –
تاوصألا زرف رضاحمو ،جئاتنلا زيكرت رضحم يروتسدلا
ةصصخملا ،٣و2و١ مقر ةثالثلا تيوصتلا بتاكمب ةصاخلا
  ،ناسملت ةيالول

جئاتنلا زيكرت رضحم صحف دعب ،ّنيبت هنأ ارابتعاو –
هنأب ،ناسملت ةيالول جئاتنلا زيكرت ةنجل فرط نم مدـــقملا

يروتسدلا سلجملا

ماع يناثلا عيبر٣2 يفخّرؤم٨١ /د.م.ق/٣0 مقر رارـق
.٨١02 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا0٤٤١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملاّنإ

)2ةرقفلا(28١ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

22 يف خّرؤملا٠١-6١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو6١٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
)٣ ةرقفلا(١٣١و٩2١و82١ داوملا اميس ال ،تاباختنالا ماظنب
،هنم

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
سلجملا لمع دعاوقل ددحملا6١٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا٧٣٤١
،هنم٧٤ ةداملاو )2 ةرقفلا(8١ ةداملا اميس ال ،يروتسدلا

يف خّرؤملا682-8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رـبـمـفوــن٣١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر5
ءاضعأ فصن ديدجتل ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتملاو
،نيبختنملا ةمألا سلجم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةظحالم نّمضت امنإو عارتقالا جئاتنل انيودت نمضتي ال
فنع لامعأ نم داس ام هببس جئاتنلا نيودت مدع نأ اهدافم
ةيلمع مامتإ مدعو ،2و١ مقر تـــيوصتلا يـــبتكم ماـــحتقاو
ماـكـحأ هــيضتــقــت امل اــفالــخ ،اــمــهــب رضاحملا رــيرحتو زرــفــلا
قلعتملا٠١-6١ مقر يوضعلا نوناقلا نم٩2١و82١ نيتداملا

،هالعأ روكذملا تاباختنالا ماظنب

دعي رضاحملا هذه يف جئاتنلا نيودت مدع نأ ارابتعاو –
.هءاغلإ بجوتسي امم ،عارتقالا ةحصب اساسم

: باــبسألا هذــهل

: يتأي ام ررـــقي

٩2 تبسلا موي ىرج يذلا عارتقالا جئاتن ءاغلإ: الوأ
ةــمألا سلــجــم ءاضعأ فصن دــيدــجــتـــل8١٠2 ةــنس رــبـــمسيد
.ناسملت ةيالوب نيبختنملا

ميظنت ةداعإ ةصتخملا تاهجلا ىلع نّيعتي: ايناث
)٣ ةرقفلا(١٣١ ةداملا يف هيلع صوصنملا لــجألا يف عارتقالا

ةـــيالولا يف ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نم
.ةـــينعملا

ريزوو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي: اثلاث
ريزوو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
.نيحشرتملا عيمجو ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اعبار
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ةدــقعنملا هــتسلج يف يروـتسدلا ســلجملا لوادــت اذـهب
ةنس ربمسيد١٣ قــفاوملا٠٤٤١ ماـع يناثلا عـيبر٣2 خــيراتب
8١٠2.

  يروتسدلا سلجملا سيئر بئان

يشبح دمحـــم

،ةوضع،يتارسم ةميلس –

،ةوضع ،باحر ةيداش –

،اوضع ،ليختوب ميهارب –

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمــــحم –

،اوضع ،يوارق رونلا دبع –

،ةوضع ،دابع ةجيدخ –

،اوضع ،طيلب ليعامس –

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمــحمأ –

.اوضع ،شينف لامك –

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا0٤٤١ ماع مرحم٩2 يفخّرؤم رارق
تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت راـــطإ ددحي ،٨١02
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا
.ينطولا نمألاب ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـــــــئيهتلاو ةــــــــيلحملا تاـــــــعامجلاو ةــــــيلخادلا رـــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا

رفص2١ يف خّرؤملا5٤١-66 مقر موسرملا ىضتقمب –
ريرحتب قلعتملاو66٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا68٣١ ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٧٤2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٩٩١ ةنس تشغ٠١ قفاوملا5١٤١ ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا22٣-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠١٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد22 قـــــــفاوــملا2٣٤١ ماـــــــع مرـــــحم6١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
.ينطولا نمألاب ةصاخلا كالسألل

خّرؤـملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2١٠2 ةنـس ليربأ52 قفاوملا٣٣٤١ ماـع ةـيـناــثـلا ىداـمــج٣ يف

تاــــــناـحتمالاو تاــــــقباسملا مــــــيـظـنــت تاــــــيـفــيـك ددــــــحـي يذــــــلا
ةــــــيمومعلا تارادإلاو تاــــــــسسؤملا يف ةــــــــينهملا صوــــــــــحفلاو
،اــــــهئارجإو

ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأرلا دعبو –
،يرادإلا حالصإلاو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ماـع ةـيـناــثـلا ىداـمــج٣ يف خّرؤـملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنـس ليربأ52 قفاوملا٣٣٤١
تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت راطإ ديدحت ىلإ رارقلا اذه
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا

  .ينطولا نمألاب

: ىلع اقبسم فيظوتلا تاقباسم نمضتت:2 ةداملا

،يبط صحف –

.يناسفن صحف –
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: ةيتآلا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالا : ايناث

،ةطرش ظفاح *

،ةطرشلل لوأ ظفاح *

،ةطرش شتفم *

،ةطرشلل يسيئر شتفم *

،ةطرشلل لوأ مزالم *

،ةطرش ظفاحم *

،ةطرش ديمع *

،ةطرشلل لوأ ديمع *

.ةطرش بقارم *

: ةيباتكلا لوبقلا تارابتخا - أ

،)2( ناــــــــــتعاس ةدـــــــــملا ،ةــــــماعلا ةـــــــــفاقثلا يف راـــــــبتخا -١
،2 لــــماعملا

،تاـــــعاس )٣( ثالـــث ةدــــملا ،ماـــعلا نوــــناقلا يف راــــبتخا -2
،٣ لماعملا

ةدملا ،ينهم عباط يذ عوضوم يف يرايتخا رابتخا -٣
.٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ

: يئاهنلا لوبقلا تارابتخا - ب

: لمشيو ،١ لماعملا ،ةيامرلا رابتخا -١

ارتم )5١( رشع ةسمخ دعب ىلع فده ىلع يمرلا  –
.يناوطسأ وأ يلآ سدسمب

،١ لماعملا ،ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا يف رابتخا -2
: لمشيو

،رتم )٠٠2( يتئام ةفاسم ىلع ودعلا  –

غــــــــلك٣و نيــــــــــحشرــــــتملل غـــــــــــلك٤ : ةــــــــلجلا يــــــــــمر –
.تاحشرتملل

.ودعلا رابتخال بستحملا تقولل رظنلاب طيقنتلا دّدحُي

تارابتخالا دحأ يف5/٠2 نع لقت ةمالع لك:٦ ةداملا
تاناحتمالل ةبسنلاب لوبقلا تارابتخاو تاقباسملاب ةصاخلا
.ةيئاصقإ ّدعت ،هالعأ ةروكذملا ةينهملا

تارابتخالا دحأ نع حشرتملا بايغ يدؤي :٧ ةداملا
وأ ةقباسملا نم هئاصقإ ىلإ ،هالعأ5 ةداملا يف ةروكذملا
.ينهملا ناحتمالا

تاقباسملا جمارب رارقلا اذه لصأب قحلت :٨ ةداملا
.ةبتر لكل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:٩ ةداملا
صصخملا طيقنتلا اذكو ءاقتنالا ريياعم صصختملا نيوكتلاب
: ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل

اماع ايدايع ارابتخا يبطلا صحفلا نمضتي :٣ ةداملا
.ةيحصلا حشرتملا ةيعضو لوح

هب موقي يذـلا يــــــناسفنلا صــــــحفلا نمــــــضتي  :٤ ةداملا
ةـــــيسفنلا تاردـــــقلا مـــــييقتل اراــــــبتخا نوـــــصتخم نوــــــسرامم
.حشرتملل ةيلقعلاو

يبطلا صحفلا يف هليهأت متي حشرتم لك ىعدتسُي
ةثداحملا وأ ةيباتكلا تارابتخالا يف ةكراشملل يناسفنلاو
.ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا تارابتخاو

تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا نمضتت :5 ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

قاــــــحتلالل تاراــــــبتخالا ساــــــــسأ ىلع تاـــــــــقباسملا : الوأ
: صصـــــختملا نـــــيوكتلاب

: ةطرش نوع ةبترل ةبسنلاب *

،)2( ناـــــــتعاس ةدــــــــــملا ،ةــــــــماعلا ةــــــــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

)٣( ثالث ةدملا ،رئازجلا ةيفارغجو خيرات يف رابتخا -2
،٣ لماعملا ،تاعاس

،2 لماعملا ،ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا يف رابتخا -٣
: لمشيو

،رتم )٠٠٤( ةئامعبرأ ةفاسم ىلع ودعلا –

.تاحشرتملل غلك٣و نيحشرتملل غلك٤ : ةلجلا يمر –

راـبتخال بــــــستحملا تــــــقولل رــــــظنلاب طـــــيقنتلا دّدـــــــحُي
.ودعـــــلا

: ةطرشلل لوأ مزالم ةبترل ةبسنلاب *

،)2( ناــــــــتعاس ةدــــــــملا ،ةــــــماعلا ةـــــــــفاقثلا يف راـــــــبتخا -١
،2 لماعملا

: ةيتآلا عيضاوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا -2

،ةيداصتقالا ايفارغجلا  –

،ماعلا نوناقلا  –

،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا  –

.يمومعلا تنمجانملا  –

.٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

،2 لماعملا ،ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا يف رابتخا -٣
: لمشيو

،رتم )٠٠٤( ةئامعبرأ ةفاسم ىلع ودعلا  –

.تاحشرتملل غلك٣و نيحشرتملل غلك٤ : ةلجلا يمر –

راــــبتخال بســـــتحملا تــــــقولل رــــــظنلاب طـــــيقنتلا دّدـــــحُي
.ودـــــعلا
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تاـــــبلطتم عــــم حـــــشرتملا نـــــيوكت تالـــــهؤم ةــــــمءالم -١
: )ةطقن٣١ ىلإ٠( هب قاحتلالا دارملا نيوكتلا

ةــــــبترلا تاـــــبلطتم عـــــم ةداـــــــهشلا صصــــــخت قــــــباطت -١.١
: )طاقن6 ىلإ٠(

يتلا ةيولوألا بسح نيحشرتملا تاصصخت بترت
رارق يف ةروكذملاو نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا اهددحت

: يتأي امك طقنتو ،تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا حتف

،طاقن6 :١ )تا( صصختلا  –

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا  –

،طاقن٣ :٣ )تا( صصختلا  –

،)ناتطقن(2 :٤ )تا( صصختلا  –

.)ةدحاو ةطقن(١ :5 )تا( صصختلا  –

: )طاقن٧ ىلإ٠ نم( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم -2.١

نيحشرتملل نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
جّوتملا نيوكتلا وأ يساردلا راسملل ماعلا لدعملا ساسأ ىلع
: يتأي امك ،ةداهشلا وأ لهؤملاب

نيب ام حوارتي يذلا ماعلا لدعملل )١( ةدحاو ةطقن –
،٩٩,٠١/٠2و٠١/٠2,٠5

نيـــب اـــم حوارـــتي يذــــلا ماــــعلا لدعـــــملل )2( ناـــــتطقن –
،٩٩,١١/٠2و١١/٠2

نيب ام حوارتي يذلا ماعلا لدعملل طاقن )٣( ثالث  –
،٩٩,2١/٠2و2١/٠2

نيب ام حوارتي يذلا ماعلا لدعملل طاقن )٤( عبرأ –
،٩٩,٣١/٠2و٣١/٠2

نيب ام حوارتي يذلا ماعلا لدعملل طاقن )5( سمخ  –
،٩٩,٤١/٠2و٤١/٠2

نيب ام حاورتي يذلا ماعلا لدعملل طاقن )6( تس –
،٩٩,5١/٠2و5١/٠2

.6١/٠2 قوفي وأ يواسي يذلا ماعلا لدعملل طاقن )٧( عبس –

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

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

: )طاقن5 ىلإ٠( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات .2

حـتـف خـيراــت ىلإ رــظــنــلاــب ةداــهشلا ةــيــمدــقأ دــيدحت مــتــي
نع ةطقن )5,٠( فصن ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا

.طاقن )5( سمخ دودح يف ،ةنس لك

: )طاقن٣ ىلإ٠( ءاقتنالا ةنجل عم ةثداحملا .٣

،)١( ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا  –

،)١( ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا  –

.)١( ةدحاو ةطقن : ةصاخ تالهؤم وأ /و تاردق  –

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي :0١ ةداملا
،صصختملا نيوكتلاب قاحتلالا تاقباسمل ةبسنلاب ةبترملا

: ةيتآلا ةيولوألا بسح

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا  –

.ةداهشلا وأ لهؤملا ةيمدقأ  –

يف نيواستملا نيحرشتملا نيب لصفلا متي:١١ ةداملا
ةـيولوألا بــــسح ،ةــــينهملا تاــــــناحتمالل ةـــــبسنلاب ةــــــبترملا
: ةــــيتآلا

ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا  –
،لماعم

،ةبترلا يف ةيمدقألا  –

،ةماعلا ةيمدقألا  –

.)اّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس  –

تاقباسمل حشرتلا تافلم يوتحت نأ بجي :2١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع فيظوتلا

،ةكراشملل يطخ بلط  –

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )١( ةخسن  –

نوكت ةبولطملا ةداهشلا وأ لهؤملا نم )١( ةخسن –
وأ يــــــساردلا راـــــــــسملاب قــــــــــلعتملا طاــــــقنلا فــــــــــكشب ةــــــــــقفرم
،ينيوكتلا

ضارمألا بط - ماع بط( ةيبط تاداهش )٣( ثالث –
)صتخم بيبط فرط نم ناتملسم نويعلا بط - ةيردصلا

عتمتي نأ( بولطملا بصنملا لغشل حشرتملا ةيلهأ تبثت
تاراظنلا لامعتسا نودب5١/٠2 لداعت نينيعلا ةيؤر ةدحب
ةدحاولا نيعلا ةيؤر ةدح نوكت ّالأ ىلع ،حيحصتلا تاسدع وأ
،)٧/٠١ نم لقأ

م٠٧,١ نـــــــع ةــــماقلا لــــــقت ال( ةـــــماقلا ساــــــيق ةداـــــــهش –
،)تاحشرتملل م56,١و نيحشرتملل

.حشرتملا فرط نم اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا –

يف ايئاهن نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي :٣١ ةداملا
،صصخـتملا نـيوـكـتـلاـب قاـحـتـلالا لـبـق فـيـظوــتــلا تاــقــباسم
: ةيتآلا قئاثولاب ةيرادإلا مهتافلم مامتإ
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لدعلا ةرازو

٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـــــمئاق ددـــــــــحي ،٨١02 ةــــــنس رـــــــــبمتبس٩ قــــــــفاوملا
يف ةـيـقرـتـلاو فـيـظوـتـلـل ةــبوــلــطملا تاصصخــتــلا
ةداــــيقلا يـــــفظوم كلـــــسل ةـــــيـمتنملا بــــــترلا ضــــــعب
.نوجسلا ةرادإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

٣2 يف خّرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا52٤١ ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٧6١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنس وينوي٧ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

يف خّرؤملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2١٠2 ةنس ليربأ52 قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا5٣٤١ ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٩ يف خّرؤملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــقـــــلا ىضتـــــقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر
فيظوتلل يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا تاداهش ةمئاق ددحي

،ةيبرتلا ةداعإ طباض ةبتر ،ةدايقلا يفظوم كلس يف

: يتأي ام ناررقي

نم٤6و٣6 نيتداملا ماـكـحأل اـقــيــبــطــت : ىلوألا ةداملا
ةيناثلا ىدامج٣ يف خّرؤملا٧6١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

مـــمـــتملاو لدــــعملا ،8٠٠2 ةــنس وــيـــنوـــي٧ قـــــفاوملا٩2٤١ ماـــــع
تاصصختلا ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو
طــباضو طــباض يتــبــتر يف ةــيــقرــتــلاو فــيــظوــتــلــل ةــبوــلــطملا

.ةيبرتلا ةداعإل يسيئر

هاجت ةينوناقلا ةيعضولا تابثإ ةقيثو نم ةخسن –
،ةيبط ريغ بابسأل اهنم ىفعم وأ ةينطولا ةمدخلا تامازتلا

ةفيحص( ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم جرختسم  –
،ةيحالصلا ةيراس )٣ مقر

،ةيلصأ ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش  –

،داليملا ةداهش نم جرختسم  –

،ءاضتقالا دنع ،ةيندملا ةلاحلل ةيلئاع ةداهش  –

،ةيحالصلا ةيراس ةماقإلا ةداهش  –

،ةثيدح ةيسمش روص )٤( عبرأ  –

.حشرتملا ناونع امهيلع نايديرب )2( نافرظ  –

تاناحتمالا يف ةكراشملل حشرتلا فلم نمضتي :٤١ ةداملا
.حشرتملا همدقي ايطخ ابلط ةينهملا

نيفوتسملا نيفظوملا حشرت تافلم نيوكت لامكتسا متي
ةينهملا تاناحتمالا يف ةكراشملل ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا

قئاثولا ىلع يوتحت نأ بجيو ،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم
: ةيتآلا

،ميسرتلا وأ نييعتلا رارق نم ةخسن  –

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

شيج ءاضعأ نيحشرتملل تادايز حنمت :5١ ةداملا
رـــــــيرحتلا ةــــــهبجل ةــــــيندملا ةمـــــــظنملاو يــــــنطولا رــــــــيرحتلا
ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،ديهش )ة( نباو ةلمرأو ينطولا
.امهب لومعملا

يف نيكراشملا نيحشرــــــــــتملا ىلع بجــــــــــي :٦١ ةداملا
اذـــه يف اــــهيلع صوــــصنملا ةــــينهملا تاــــناحتمالاو تاـــــقباسملا
ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا عيمج اقبسم اوفوتسي نأ ،رارقلا
نمألاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةبولطملا
22٣-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهددحت امك ،ينطولا
٠١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2٣٤١ ماع مرحم6١ يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رــــــشني :٧١ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــــــع مرــــــــحم٩2 يف رــــــئازــــجلاب ررــــــــــــح
 .8١٠2 ةنس ربوتكأ٩

يودب نيدلا رون
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كرـــــــتشملا يرازوــــــــــلا رارــــــــقلا ماـــــكحأ ىـــــــــغلت :5 ةداملا
ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩ يف خرؤملا

يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا تاداهش ةمئاق ددحي يذلا5١٠2
ةداـــــعإ طـــــباض ةــــبتر ،ةداـــــيقلا يـــــفظوم كلـــــس يف فــــــيظوتلل
.ةيبرتلا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني:٦ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــــــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ٩2 يف رـــــئازجلاب رّرــــــح
.8١٠2 ةنس ربمتبس٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قـــــفاوملا0441 ماـــــــــــع لوألا عـــــيبر91 يفخّرؤــــــــم رارـــــــق
ماـــــظنلا ىلع ةــــــــــقفاوملا نمـــضتي ،8102 ةــــنس رـــــبمفون
يأرلا ءادبإو ةساردب ةفلكملا ةصاخلا ةنجلل يلخادلا

نيفــظوــمــلــل تآفاــكملاو ةــيــفرشلا ةـــمسوألا حـــنـــم يف
.لدعلا ةرازول نيعباتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7102 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا8341 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا233-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا323-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7102 ةنس ربمفون2 قفاوملا9341 ماع رفص31 يف

ةيفرشلا ةمسوألا حنم تايفيكو صئاصخو ةعيبط ددحي
تايحالصو ريسو ةليكشت اذكو ،نيفظوملل تآفاكملا وأ/و
،هنم31 ةداملا اميس ال ،اهحنمب ةفلكملا ةصاخلا ةنجللا

ماع ةيناثلا ىدامج03 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس سرام81 قفاوملا9341
حـــــنم يف يأرـــــلا ءادـــــبإو ةـــــساردب ةـــــــــفلكملا ةــــــــصاخلا ةـــــنجللا
ةرازول نيعباتلا نيفظوملل تآفاكملا وأ/و ةيفرشلا ةمسوألا
،لدعلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا9341 ماع رفص31 يف خرؤملا323-71 مقر يذيفنتلا

فيظوتلل ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق ددحت:2 ةداملا
: يتأي امك ،ةيبرتلا ةداعإ طباض ةبتر يف ةيقرتلاو

: سناسيللا ةداهش *

،ةيرادإو ةينوناق مولع وأ قوقح –

،ةيداصتقا مولع –

،رييستلا مولع –

،ةبساحمو ةيلام مولع –

،”يدايع“ صصخت سفنلا ملع –

،”ةميرجلاو فارحنالا“ صصخت عامتجالا ملع –

،يلآ مالعإ –

،كينورتكلإ –

،ينقتورهك وأ ينقتورتكلإ –

.ةيكلس الو ةيكلس تالاصتا –

ةـــــــــبولطملا تاــــــصصختلا ةـــــــمئاق ددــــــــــــحت :٣ ةداـــــملا
،ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض ةبتر يف ةيقرتلاو فيظوتلل
: يتأي امك

: رتسام ةداهش *

،قوقح–

،ةيداصتقا مولع –

،رييستلا مولع –

،ةبساحمو ةيلام مولع –

،”يدايع“ صصخت سفنلا ملع –

،”ةميرجلاو فارحنالا“ صصخت عامتجالا ملع –

،يلآ مالعإ –

،كينورتكلإ –

،ينقتورهك وأ ينقتورتكلإ –

.ةيكلسالو ةيكلس تالاصتا –

: ةلود سدنهم ةداهش *

،يلآ مالعإ –

،كينورتكلإ –

،ينقتورهك وأ ينقتورتكلإ –

.ةيكلسالو ةيكلس تالاصتا –

قاحتلإلل ةقباسملا حتف نمضتملا رارقلا ددحي :٤ ةداملا
ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق ،هالعأ نيتروكذملا نيتبترلاب
ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا حلاصم تاجايتحا قفو
.جامدإلا

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

حول بيطلا

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب
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عاـــــمتجالا رــــضحم نـــــم جرـــــختسم لــــــسري :01 ةداملا
ةنامأ لبق نــم ءاــــضعألا لـــــك ىلإ ســــيئرلا فرــــط نــــم عــــقوملا
.ةنجللا

لامعألا لودج يف تابلطلا تافلم جمربت:11 ةداملا
.اهلوصول ينمزلا بيترتلا بسحب

نم دكأتلا دعب ةسلجلا ةنجللا سيئر حتفي :21 ةداملا
.باصنلا لامتكا

نسح ىلـع رـــهسيو ،تاــــشقانملا ةــــنجللا ســــيئر رـــــيدي
.اهريس

دحأ ،حيرص لكشب ،لكوي نأ سيئرلا نكمي:31 ةداملا
.هبايغ دنع هنع بونيل ةنجللا ءاضعأ

عامتجالا ليجأت ررقي نأ سيئرلا نكمي:41 ةداملا
.يرورض ءارجإلا اذه ّنأ هل نّيبت اذإ قحال خيراتل

تاعامتجالل ءاضعألا روضح ةنياعم متت :51 ةداملا
.ةنجللا ةنامأ اهدعت ةقرو ىلع عيقوتلا ةطساوب

هيلع رذعتي يذلا ةنجللا وضع ىلع بجي:61 ةداملا
نيعبرأو نامث لبق ةنجللا سيئر رعشُي نأ ،عامتجالا روضح
.عامتجالا نم ةعاس )84(

تايرجم ةيّرس نامضب ةنجللا ءاضعأ مزلي :71 ةداملا
.اهيلع نوعلطي يتلا قئاثولا لك اذكو تاسلجلا

ةــــسرامم لالــــــخ ،ةــــنجللا ءاـــــضعأ دــــــيفتسي :81 ةداملا
ريضحتلاب مــهل حــــــمست يـــــتلا تالــــيهستلا لــــــك نـــــم ،مـــهتدهع
.ةنجللا لاغشأل

نم بلطت نأ ،اهماهم ءادأل ةنجللا نكمي :91 ةداملا
نأو ةقيثو وأ ةمولعم وأ حارتقا لك ةرازولل ةينعملا حلاصملا

.ةديفم تارواشم يأب موقت

عــــــلطضت ةـــــيذيفنت ةـــــنامأب ةــــنجللا دّوزـــــــــت :02 ةداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو ،ةينقتلاو ةيرادإلا ماهملاب

،ةنجللا تاعامتجاو لاغشأ ريضحت –

،ةنجللا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا لاسرإ–

ينمزلا بيترتلا بسح اهليجستو تافلملا مالتسا–
،اهدورول

رــيسل ةـــــيرورضلا ةــــــينقتلاو ةـــــيرادإلا ماـــــهملا ناـــــمض –
،ةنجللا

،ةنجللا رضاحم نيودتو دادعإ –

،تالوادملا لجس كسم –

.هظفحو ةنجللا فيشرأ كسم –

ماظنلا اذه ماكحأ ميمتت وأ ليدعت نكمي :12 ةداملا
.لاكشألاو تاءارجإلا سفن بسح يلخادلا

ماظنلا ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو7102 ةنس ربمفون2
حنم يف يأرلا ءادبإو ةساردب ةفلكملا ةصاخلا ةنجلل يلخادلا
ةرازوـل نيعـباـتـلا نيفــظوــمــلــل تآفاــكملاو ةــيــفرشلا ةــمسوألا
.رارقلا اذهب قحلملا ،لدعلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــه رـــــشني :2ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

72 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر91 يف رئازجلاب رّرح
.8102 ةنس ربمفون

حول بيطلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

ءادبإو ةساردب ةفلكملا ةصاخلا ةنجلل يلخادلا ماظنلا
تآفاكملاو ةيفرشلا ةمسوألا حنم يف يأرلا

لدعلا ةرازول نيعباتلا نيفظوملل

ريس تايفيك يلخادلا ماظنلا اذه ددحي : ىلوألا ةداملا
حــــنم يف يأرـــــلا ءادـــــبإو ةــساردب ةـــــفلكملا ةــــصاخلا ةــــنجللا
ةرازوـل نيعـباـتـلا نيفــظوــمــلــل تآفاــكملاو ةــيــفرشلا ةــمسوألا
.“ ةنجللا “ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،لدعلا

هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا ّدعت :2 ةداملا
.لّوألا اهعامتجا يف

ةمسوألا حنم تابلط ةساردب ةنجللا فلكت :3 ةداملا
.اهيف يأرلا ءادبإو تآفاكملاو ةيفرشلا

فّلكملا يزكرملا لكيهلا رقمب ةنجللا عمتجت:4 ةداملا
.ةيرشبلا دراوملا رييستب

)4( ةعبرأ لك ،ةيداع ةرود يف ةنجللا عمتجت :5 ةداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،رهشأ

ىلع ءاــــــنب ةــــــيداع رـــــيغ ةرود يف عــــمتجت نأ اــــــــهنكميو
.لقألا ىلع ،)2( نيوضع نم بلطب وأ اهسيئر نم ءاعدتسا

ىلإ هـــــلسريو لاــــمعألا لودـــــــج ســــيئرلا ّدـــــــــعي :6 ةداملا
رشع ةسمخ لبق تافلملاو قئاثولاب اقفرم ةنجللا ءاضعأ
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع،اموي )51(

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

ةثالث روضحب ّالإ ةنجللا تالوادم حصت ال:7 ةداملا
.لقألا ىلع ،اهئاضعأ نم )3(

ةيبلغألاب تابلطلا يف اهيأر ةنجللا يدبت:8 ةداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي

نّودت ،رضاحم يف ةنجللا تالوادم لجست :9 ةداملا
.سيئرلا لبق نم هيلع رشؤمو مقرم صاخ لجس يف
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ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7102 ةنس ربمفون2
تآفاكملاو ةيفرشلا ةمسوألا حنم تاءارجإو طورش ديدحت

.لدعلا ةرازول نيعباتلا نيفظوملل

،موقي يذلا فظوملل ةعاجشلا ةيلاديم حنمت :2 ةداملا
انوناق تبثم عاجش لمعب ،هماهم ةيدأت ةبسانمب وأ ءانثأ
مل وأ ّفلخ وأ ةميدتسم ةقاعإب هتباصإ وأ هتافو ىلإ ىضفأ
ةيمومع تاكلتمم وأ ةايح ذاقنإ فدهب كلذو ،احورج فّلخي
.ةصاخ وأ

فـــــــــظوـــملل قاـــــــــقـــحتسالا ةــــــيلادـــــيم حــــــــــــنمت :3 ةداــملا
ءاــــــــنثأ ،هــــــمايق تـــــــبث ،ةداــــــتعملا هــــــماهم ىلإ ةــــــفاضإ ،يذـــــــــلا

ةــيئانثتساو ةزـــــيمتم لاــــمعأب ،اـــــهتبسانمب وأ هــــماهم ةــيدأت
يف مـــهاس  ازراـــب الـــــمع مدــــــق وأ هـــلمع تالاـــــــجم يف رـــــــكتبا وأ
حــــــــــلاصلا ةـــــــمدخ وأ ةــــــــــــيمومعلا ةرادإلا حـــــــلاصم ءادأ رــــــــيوطت
.ماعلا

تبث يذلا فظوملل ةيرازولا ةداهشلا حنمت:4ةداملا
تمهاس ةفّرشم تامدخ ميدقتب ،هماهم ةيدأت ءانثأ هزيمت

يف هينافت ريظن وأ ،لمعلا ءادأ نيسحتو ةيدودرملا ةدايز يف
.يلاثملا هكولسب نرتقملا لمعلا

فظوملا تــــــبثي نأ بــــــجي ،طورــــــشلا هذــــــه ىلع ةداــــــيز
: يتأي ام

،ةيلعف ةمدخ تاونس )01( رشع –

تاونس )5( سمخلا لالخ زاتمم مييقت ىلع هلوصح –
،ينهملا هراسم نم ةريخألا

وأ ةثلاثلا ةجردلا نم ةيبيدأت ةبوقع يأل هضرعت مدع –
،ينهملا هراسم نم ةريخألا تاونس )5( سمخلا لالخ ةعبارلا

ساــــسملا اـــهنأش نـــم ةـــيئازج ةــــعباتمل هــــضرعت مدـــــع –
.عاطقلا ةعمسب

ماسولا لينل حشرملا فظوملا حارتقا متي :5ةداملا
ريرقت ىلع ءانب ،رارقلا اذه يف نيروكذملا ةأفاكملا وأ/و يفرشلا

رــــــــــييستب فـــــــــلكملا لوؤــــــسملا ىلإ رــــــــــشابملا هـــــــــــــلوؤسم هدــــــــــــــعي
تاذ ةـيـتوـبــثــلا قــئاــثوــلا لــك نــمضتــي فــلمب اــقــفرــم ،نيفــظوملا
.ةلصلا

نيفظوملا رييستب فلكملا لوؤسملا عدوي :6ةداملا
ىلع ،ةبولطملا طورشلا عيمج ءافيتسا نم دكأتلا دعب ،فلملا

.ةصاخلا ةنجللا ةنامأ ىوتسم

اهيأر يدبتو ،فلملا ةصاخلا ةنجللا سردت :7ةداملا
.عاديإلا خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف هيف

72 قـــــفاوملا0441 ماـــــــع لوألا عــــيبر91 يفخّرؤــــم رارــــق
حنم تاءارجإو طورش ددحي ،8102 ةنس ربمفون
نيعباتلا نيفظوملل تآفاكملاو ةيفرشلا ةمسوألا
.لدعلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

52 يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا233-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

11 يف خّرؤملا40-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو8002 ةنس رياني91 قفاوملا9241 ماع مرحم
يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

خّرؤملا761-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةنس وينوي7 قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

يف خّرؤملا٩٠٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةـــــنس رــــــــبمسيد٤2 قـــــــــفاوــملا٩2٤١ ماــــــــع ةـــــــــجحلا يذ62
تاــــــنامأ يــــــــمدختسمل صاــــــــخلا يـــــساسألا نوــــــناقلا نــــــــمضتملاو
،ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا

خّرؤملا323-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7102 ةنس ربمفون2 قفاوملا9341 ماع رفص31 يف

ةيفرشلا ةمسوألا حنم تايفيكو صئاصخو ةعيبط ددحي
تايحالصو ريسو ةليكشت اذكو ،نيفظوملل تآفاكملا وأ/و
،هنم61 ةداملا اميس ال ،اهحنمب ةفلكملا ةصاخلا ةنجللا

ماع ةيناثلا ىدامج03 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس سرام81 قفاوملا9341
حــــــنم يف يأرـــــــلا ءادــــــبإو ةـــــــساردب ةــــــــفلكملا ةــــــصاخلا ةــــــنجللا
ةرازول نيعباتلا نيفظوملل تآفاكملا وأ/و ةيفرشلا ةمسوألا
،لدعلا

٠٤٤١ ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ىلع ةقفاوملا نمضتملاو8102 ةنس ربمفون72 قفاوملا
يأرلا ءادبإو ةساردب ةفلكملا ةصاخلا ةنجلل يلخادلا ماظنلا

نيعباتلا نيفظوملل تآفاكملاو ةيفرشلا ةمسوألا حنم يف
،لدعلا ةرازول

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا9341 ماع رفص31 يف خّرؤملا323-71 مقر يذيفنتلا
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 :١ مقر تيوصتلا بتكم
 :ةداسلاو تاديسلا
،اسيئر ،ميكح روشاع جاح–
،سيئر ةبئان ،ةمام يناسملت–
،ادعاسم ،نامحرلا دبع يفرق–
،ادعاسم ،دعاس يمالس–
 ،ابتاك ،نيدموب يرايرس–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميلح يفيرش–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةيفاص يبوي–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةظيفح جاحلا ومح–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةليسو ماهس ايسآ–
 .افلختسم ،ابتاك ،نامثع يدلاخ–
 :2 مقر تيوصتلا بتكم
 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،بيطلا يركبوب–
،سيئر ةبئان ،ةدح يحياط–
،ادعاسم ،ميحرلا دبع عفار–
،ادعاسم ،رينم دياعس–
 ،ابتاك ،قازرلا دبع ةداق–
،افلختسم ،ايضاق ،ديشر ميركلا دبع–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةميرك يراوه–
 ،افلختسم ،ايضاق ،دومحم حابد–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةنمآ ةيطع ملاس–
.افلختسم ،ابتاك ،ديمحلا دبع مغالشب–
 :٣ مقر تيوصتلا بتكم
 :ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،رمعم سابعلب–
،سيئر ةبئان ،ةيداف ةبلب–
،ادعاسم ،يلع ةفلاخوب–
،ادعاسم ،نايفس ريوس–
 ،ابتاك ،ميركلا دبع شيشتوب–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،رهوج ينه جاح–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،ةقيتع يزع–
،ةفلختسم ،ةيضاق ،دازرهش ةمارك نب–
 ،افلختسم ،ايضاق ،سينأ ةليلوب–
.افلختسم ،ابتاك ،لامك يناث راتهـم–
ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــــه رــــــشني :2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
6 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩2 يف رئازجلاب ررح

.٩١٠2 ةنس يفناج
حول بيطلا

،لدعلا ريزو ىلإ فلملا ةصاخلا ةنجللا عفرت :8ةداملا
.هيف تبلل اهيأرب اعوفشم ،ماتخألا ظفاح

تآفاكملاو ةــيفرشلا ةـــــمسوألا مـــــيلست مــــــتي :9ةداملا
لافتحالا ةبسانمب حنملا رارق نم ةخسنب ةقفرم نيفظوملل
فلملا يف هنم ةخسن ظفحتو ،ةينطولا ةيمسّرلا دايعألا دحأب
.ّدلقملل يرادإلا

ةيفرشلا ةمسوألا حنم نمضتملا رارقلا رشني :01ةداملا
.لدعلا ةرازول ّةيمسّرلا ةرشنلا يف تآفاكملاو

ةّيمــــسرلا ةدــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني :11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوملا0441 ماـــــع لوألا عـــــيبر91 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.8102 ةنس ربمفون72

حول بيطلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفناج٦ قفاوملا0٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩2 يفخّرؤم رارق
تيوصتلا بتاكم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١02 ةنس
فصن باختنا ديدجتل ناسملت ةيالو يف اهباتكو
.نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ

–––––––––––
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

22 يف خّرؤملا٠١–6١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب–
قلعتملاو6١٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،هنم8١١ ةداملا اميس ال ،تاباختنالا ماظنب

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا682–8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمفون٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر5 يف

فـــــصن دـــــيدجتل ةــــــيباختنالا ةـــــئيهلا ءاـــــعدتسا نــــــمضتملاو
،نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ

8١/ د.م.ق/٣٠ مقر يروتسدلا سلجملا رارق ىضتقمبو–
ربمسيد١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣2 يف خّرؤملا

.8١٠2 ةنس

 : يتأي ام ررقي
نوـــناقلا نم8١١ ةداـــملا ماــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا٠١–6١ مقر يوضعلا
نـــــّيعي ،تاــــــــباختنالا ماـــــــظنب قــــــــلعتملاو6١٠2 ةـــــنس تـــــــشغ52
ءاسؤر باونو ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا طبضلا ءانمأو ةاضقلا

يف تــــــيوصتلا بــــــتاكمل نيــــــــــفلختسمو اــــباتكو نــــــيدعاسمو
ةمألا سلجم ءاــضعأ فصن باختنا ديدجتل ،ناسملت ةيالو
: نيبختنملا
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ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

٩٣٤١ ماــــــــع لاوش١١ يفخّرؤم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
تالهؤملا ةمئاق دّدحي ،٨١02 ةنس وينوي52 قفاوملا

ةـــــــــــــيقرتلاو فــــــــــــيظوتلل ةــــــــــــــبولطملا تاداهشلاو
فييكتلا ةداعإو صصختملا مــــــــــيلعتلا ةـــــــــبعش يف

.ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرادإلل ةعباتلا ينهملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو

٣2 يف خّرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٣5٣-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٠٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا٠٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

خّرؤملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ليربأ52 قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف

تاــــــناحتمالاو تاــــــــــقباسملا مــــــيظنت تاـــــيفيك دّدـــــــــحي يذــــــــــلا
ةــــــــيمومعلا تارادإلاو تاــــــــسسؤملا يف ةـــــــــينهملا صوـــــــحفلاو
 ،اــــــهئارجإو

خّرؤملا٤٣١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف

ةرــــسألاو ينــطولا نـــــماضتلا رـــــيزو تاــــــيحالص ددـــــحي يذــــــلا
 ،ةأرملا اياضقو

خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا5٣٤١ ماع ناضمر5 يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص دّدحي
،يرادإلا

: يتأي ام نارّرقـي

موسرملا نم٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤملا٣5٣-٩٠ مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا
ةـــــبولطملا تاداـــــهشلاو تالـــــهؤملا ةــــمئاق دــــيدحت ىلإ رارــــقلا
ةداعإو صصختملا ميلعتلا ةبعش يف ةيقرتلاو فيظوتلل
.ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرادإلل ةعباتلا ينهملا فييكتلا

ةروكذملا تاداهشلاو تالهؤملا ةمئاق دّدحت:2 ةداملا
             : يتآلا لودجلا قفو ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

ةبسنلاب ةبولطملا تاداهشلاو تالهؤملا ةمئاق)أ
صصختملا ميلعتلا يّملعم يكلسل ةيمتنملا بترلا ضعبل

: صصختملا ميلعتلا ةذتاسأو

تاداهشلا وأ/و تالهؤملاداوملابترلا
ةبولطملا تاصصختلا وأ/و عورفلاةبولطملا

ميلعتلا ملعم
صصختملا

يسيئر

سناسيلةيبرعلا ةغللا

تاصصختلا لكب يبرعلا بدألاو ةغللا

تاصصختلا لكب ةيمالسإ مولع

 ةفسلف – ةيعامتجا مولع

تاصصختلا لكب عامتجالا ملع – ةيعامتجا مولع

تاصصختلا لكب سفنلا ملع – ةيعامتجا مولع

تاصصختلا لكب ةيبرتلا مولع – ةيعامتجا مولع

تاصصختلا لكب خيرات – ةيناسنإ مولع

تاصصختلا لكب ايفارغج

لاصتالاو مالعإلا مولع – ةيناسنإ مولع
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تاداهشلا وأ/و تالهؤملاداوملابترلا
ةبولطملا تاصصختلا وأ/و عورفلاةبولطملا

ميلعتلا ملعم
صصختملا

يسيئر
)عبات(

ميلعتلا ملعم
صصختملا

سيئر

ميلعتلا ذاتسأ
صصختملا

ةيبرعلا ةغللا

ةيغيزامألا ةغللا

ةيسنرفلا ةغللا

يبرعلا بدألا

ةيسنرفلا ةغللا

ةيغيزامألا ةغللا

ةيبرعلا ةغللا

ةيغيزامألا ةغللا

ةيسنرفلا ةغللا

ةيزيلجنإلا ةغللا

خيراتلا
ايفارغجلاو

سناسيل

سناسيل

سناسيل

رتسام

رتسام

رتسام

سناسيل

سناسيل

سناسيل

سناسيل

سناسيل

تاصصختلا لكب ةيراجت مولع

تاصصختلا لكب ةيداصتقا مولع

تاصصختلا لكب ةبساحملاو ةيلاملا مولعلا

تاصصختلا لكب رييستلا مولع

تاصصختلا لكب قوقح

ةيرادإو ةينوناق مولع

تاصصختلا لكب ةيسايس مولع

تاصصختلا لكب ةيلودلا تاقالعلاو ةيسايسلا مولعلا

تاصصختلا لكب ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا

ةيسنرف ةغل

)ةيسنرفلا ةغللا ىلإو نم( ةمجرت

تاصصختلا لكب يبرعلا بدألاو ةغللا

ةيسنرف ةغل

)ةيسنرفلا ةغللا ىلإو نم( ةمجرت

تاصصختلا لكب ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا

تاصصختلا لكب يبرعلا بدألاو ةغللا

تاصصختلا لكب ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا

ةيسنرف ةغل

)ةيسنرفلا ةغللا ىلإو نم( ةمجرت

ةيزيلجنإ ةغل

)ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإو نم( ةمجرت

تاصصختلا لكب خيرات – ةيناسنإ مولع

تاصصختلا لكب ايفارغج
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تاداهشلا وأ/و تالهؤملاداوملابترلا
ةبولطملا تاصصختلا وأ/و عورفلاةبولطملا

ميلعتلا ذاتسأ
صصختملا

)عبات(

تايضايرلا

مولعلا
ةيئايزيفلا
ايجولونكتلاو

ةيعيبطلا مولعلا

يلآلا مالعإلا

ةيندبلا ةيبرتلا
ةيضايرلاو

ةداهش وأ سناسيل
ايلعلا تاساردلا

ةداهش وأ سناسيل
ايلعلا تاساردلا

ةداهش وأ سناسيل
ايلعلا تاساردلا

سناسيل

سناسيل

تاصصختلا لكب تايضايرلا

 تاصصختلا لكب ةيقيبطتلا تايضايرلا

تاصصختلا لكب ةيندملا ةسدنهلا

تاصصختلا لكب ةيكيناكيملا ةسدنهلا

تاصصختلا لكب ةيئابرهكلا ةسدنهلا

تاصصختلا لكب كينورتكلإلا

تاصصختلا لكب )ينقتورهك( ينقتورتكلإلا

تاصصختلا لكب ءايزيفلا

تاصصختلا لكب ءايميكلا

تاصصختلا لكب كينورتكلإلا

تاصصختلا لكب )ينقتورهك( ينقتورتكلإلا

تاصصختلا لكب قئارطلا ةسدنه

تاصصختلا لكب كيناكيملا

تاصصختلا لكب ءابرهكلا

تاصصختلا لكب ةيعيبط مولع

 تاصصختلا لكب ةايحلاو ةعيبطلا مولع

تاصصختلا لكب ةيجولويب مولع

تاصصختلا لكب ايجولويب

تاصصختلا لكب ةيحالف مولع

تاصصختلا لكب ةيذغتلا مولع

تاصصختلا لكب ةيذغتلا

تاصصختلا لكب يلآ مالعإ

تاصصختلا لكب ةيندبلا ةيبرتلا

تاصصختلا لكب ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا
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تاداهشلا وأ/و تالهؤملاداوملابترلا
ةبولطملا تاصصختلا وأ/و عورفلاةبولطملا

ميلعتلا ذاتسأ
صصختملا

)عبات(

ميلعتلا ذاتسأ
صصختملا

يسيئر

مسرلا

ىقيسوملا

يبرعلا بدألا

خيراتلا
ايفارغجلاو

ةيسنرفلا ةغللا

ةيزيلجنإلا ةغللا

ةيغيزامألا ةغللا

تايضايرلا

سناسيل

تاساردلا ةداهش
ةينفلا ايلعلا

 سناسيل

تاساردلا ةداهش
ةيقيسوملا ايلعلا

رتسام

ةلود سدنهم وأ رتسام

رتسام

رتسام

رتسام

ةلود سدنهم وأ رتسام

تاصصختلا لكب ةيليكشت نونف

تاصصختلا لكب ضرعلا نونف

تاصصختلا لكب ةيرصب نونف

تاصصختلا لك

تاصصختلا لكب ىقيسوملا

تاصصختلا لك

تاصصختلا لكب يبرعلا بدألاو ةغللا

تاصصختلا لكب خيرات – ةيناسنإ مولع

تاصصختلا لكب ايفارغج

ةيسنرف ةغل

)ةيسنرفلا ةغللا ىلإو نم( ةمجرت

ةيزيلجنإ ةغل

)ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإو نم( ةمجرت

تاصصختلا لكب ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا

تاصصختلا لكب تايضايرلا

 تاصصختلا لكب ةيقيبطتلا تايضايرلا

تاصصختلا لكب ةيندملا ةسدنهلا

تاصصختلا لكب ةيكيناكيملا ةسدنهلا

تاصصختلا لكب ةيئابرهكلا ةسدنهلا

تاصصختلا لكب كينورتكلإلا

تاصصختلا  لكب )ينقتورهك( ينقتورتكلإلا
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تادهشلا وأ/و تالهؤملاداوملابترلا
ةبولطملا تاصصختلا وأ/و عورفلاةبولطملا

ميلعتلا ذاتسأ
صصختملا
)عبات( يسيئر

مولعلا
ةيئايزيفلا
ايجولونكتلاو

ةيعيبطلا مولعلا

ةيندبلا ةيبرتلا
ةيضايرلاو

ىقيسوملا

مسرلا

ةلود سدنهم وأ رتسام

ةلود سدنهم وأ رتسام

رتسام

رتسام

ايلعلا تاساردلا ةداهش
ةيقيسوملا

رتسام

ايلعلا تاساردلا ةداهش
ةينفلا

تاصصختلا لكب ءايزيفلا

تاصصختلا لكب ءايميكلا

تاصصختلا لكب كينورتكلإلا

 تاصصختلا لكب )ينقتورهك ( ينقتورتكلإلا

تاصصختلا لكب قئارطلا ةسدنه

تاصصختلا لكب كيناكيملا

تاصصختلا لكب ءابرهكلا

تاصصختلا لكب ةيعيبط مولع

 تاصصختلا لكب ةايحلاو ةعيبطلا مولع

تاصصختلا لكب ةيجولويب مولع

تاصصختلا لكب ايجولويب

تاصصختلا لكب ةيحالف مولع

تاصصختلا لكب ةيذغتلا مولع

تاصصختلا لكب ةيذغتلا

تاصصختلا  لكب ةيندبلا ةيبرتلا

تاصصختلا لكب ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا

تاصصختلا لكب ىقيسوملا

تاصصختلا لك

تاصصختلا لكب ةيليكشت نونف

تاصصختلا لكب ضرعلا نونف

تاصصختلا لكب ةيرصب نونف

تاصصختلا لك
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: ينهملا فييكتلا ةداعإ يبردم كلسل ةيمتنملا بترلل ةبسنلاب ةبولطملا تاداهشلاو تالهؤملا ةمئاق ) ب

تالهؤملابترلا
ةبولطملا تاصصختلاتالاجملاتاداهشلا وأ/و

ةداعإ بردم
فييكتلا

ينهملا

ينهملا مكحتلا ةداهش
ةراهملا ةداهش وأ

ةينهملا

يتابنلا جاتنإلا / ةحالفلا

تاعانصلاو نونفلا
ةيعبطملا

ةيديلقتلا فرحلا

ثيثأتلاو بشخلا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

ةيندعملا تاءاشنإلا

- كينورتكلإلا - ءابرهكلا
ةقاطلا

ةجسنألاو ةسبلألا

ةئيبلاو هايملا نهم

تامدخلا فرح

رييستلاو ةرادإلا تاينقت

يرصبلا يعمسلا تاينقت

يضايرلا بشعلا ةنايصو بيكرت

 يريرحلا عبطلا

 يعانصلا ديلجتلا تالآ ليغشت

 يديلقتلا سابللا

يلحلا ةعانصو ةغايصلا

 ثاثألا ةراجن

 ديضنتلا ةراجن

 ةيصجلا حئافصلا بكرم

 عسوملا ءانبلا

ةيضايرلا تايضرألا سيبلت

 بيبانألا ميحلت

 ةيندعملا تاءاشنإلا يف مسرلا

فييكتلاو ديربتلا ةزهجأ ةنايصو بيكرت

 ةيلزنمورهكلا ةزهجألا حيلصت

)ةيكيناكيمورتكلإ ( ةيكيناكيمورهكلا

)ينقتورتكلإ ( ينقتورهكلا

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تادعم ةنايص يف نوع

 ةزهاجلا ةسبلألا ةطايخ

 ةرخافلا ةجسنألا : رايخ /ةجسنألا جاتنإ

 ريهطتلا تاكبش ةنايص

 بورشلا ءاملاب ديوزتلا تاكبش ةنايص

 حباسملا ةنايص نوع

 رفاظألا بيذشتو جايكم

ةنامألا

ريوصتلا
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تالهؤملابترلا
ةبولطملا تاصصختلاتالاجملاتاداهشلا وأ/و

ةداعإ بردم
فييكتلا

ينهملا
يسيئر

ينقت ةداهش

ةحالفلا

ةعانصلاو نونفلا
ةيعبطملا

ةيديلقتلا فرحلا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

ةيعانصلا ءايميكلا
ةيليوحتلاو

ةيندعملا تاءاشنإلا

ةيكيناكيملا تاءاشنإلا
ةيديدحلا ةعانصلاو

ةيدلجلا ةعانصلا

ءارضخلا تاحاسملاو ةنتسبلا

 تاباغلا ينقت

 بتكلا ميمرتو ينفلا ديلجتلا

 طخلا نف

 نولملا جاجزلا :رايخ /ينفلا جاجزلا ةعانص

 ايفارغوبطلا

 ريمعتلا يف ينقت

 ءانبلا يف زاجنإلا ةعباتم

 ةبرتلا اكيناكيم يف ينقت

 ةيمومعلا لاغشألا يف ينقت

ةفلتخملا تاكبشلاو كلاسملا

تاصصختلا لكب ةساردلا مسر

 ءايميكلا يف ينقت

كيتسالبلا ليوحت

 ىوقملا قرولاو قرولا ةعانص

 ايارملاو جاجزلا ةعانص

 ميحلتلا ةبقارم

 كيتسالبلاو موينيمولألا ةراجن تاجوتنم ةعانص

 ءالطلاو تابكرملا لكايه

 ةكابسلا

 ةغابدلا يف ينقت

 دولجلاو ةيذحألا يف ينقت
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تالهؤملابترلا
ةبولطملا تاصصختلاتالاجملاتاداهشلا وأ/و

ةداعإ بردم
فييكتلا

ينهملا
)عبات(يسيئر

)عبات( ينقت ةداهش

يف مّكحتلا ةداهش
ةبساحملا تاينقت

- كينورتكلإلا - ءابرهكلا
ةقاطلا

ةجسنألاو ةسبلألا

ةحايسلاو ةقدنفلا

ةيعارزلا ةيذغألا ةعانص

ةيتامولعملا

ةئيبلاو هايملا نهم

تامدخلا فرح

يرحبلا ديصلا
تايئاملا ةيبرتو

رييستلاو ةرادإلا تاينقت

يرصبلا يعمسلا تاينقت

ةبساحملا

تارايسلا كينورتكلإ

)ينقتورهك( ينقتورتكلإ

 دعاصملا ةنايص

 فييكتلاو يعانصلا ديربتلا

 يئابرهكلا فيفلتلا

 ةيلزنمورهكلا ةزهجألا حيلصتو بيكرت

)كيناكيمورتكلإلا( كيناكيمورهك

 ةيتامولعملا تازيهجتلا ةعانص

 ةيرارحلاو ةيئوضلاو ةيسمشلا حاولألا ةنايصو بيكرت

 ةيئاوهلا تاكرحملا ةنايصو بيكرت

تاديسلا ةسبلأ طايخ

 لاجرلا ةسبلأ طايخ

 تاصصختلا لك :رايخ /ةقدنفلا

 تاناويحلا ةيذغأ جاتنإ

 تيوكسبلاو ةطالوكشلا ،تايولحلا ايجولونكت

تاصصختلا لك

 بورشلا ءاملاب ديوزتلا

 ليمجتلا

 ةنيزلا كامسأ ةيبرت يف ينقت

 فيشرألاو قيثوتلا نوع

بتكم نيمأ

 ةبساحملا

 تاصصختلا لك

ةبساحملا
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تالهؤملابترلا
ةبولطملا تاصصختلاتالاجملاتاداهشلا وأ/و

ةداعإ بردم
فييكتلا

ينهملا
سيئر

ٍماس ينقت ةداهش

ةحالفلا

ةيديلقتلا فرحلا

ثيثأتلاو بشخلا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

ةيعانصلا ءايميكلا
ةيليوحتلاو

ةيندعملا تاءاشنإلا

ةيدلجلا ةعانصلا

- كينورتكلإلا - ءابرهكلا
ةقاطلا

تاورضخلا ةعارز

 ةرمثملا راجشألا ةعارز

 نيتاسبلا ممصم

 ىربكلا تاعارزلا

 تاتابنلا ةيامح

موركلا ةعارز يف ٍماس ينقت

 لباوتلاو ةيرطعلاو ةيبطلا تاتابنلا ةعارز

 تاصصختلا لك /يناويحلا جاتنإلا

  ةغايصلاو رهاوجلاو يلحلا ةعانص

 ةيبشخلا تاعانصلا يف ٍماس ينقت

 يفارغوبط حاسم

 ءانبلا لاغشأ رّيسم

 راعسألا ةساردو ققحم راتم

 حلسملا تنمسإلا يف طقسم ماسر

 فييكتلاو ةئفدتلا ،يحصلا بيكرتلا

 تايانبلا ديدجتو ليهأت ةداعإ

ليمجتلا داومو ةرهطملا داوملا ةيعون ةبقارم

داوملاو موينمولألا ةراجن يف ميماصتلاو تاساردلا
 ةيكيتسالبلا

يعانصلا ميحلتلا

ةغابدلا ءايميك

ةيذحألل يلآلا جاتنإلاو عينصتلا

ةيعانصلا ءابرهكلا

فييكتلاو ديربتلا ةزهجأ ةنايصو بيكرت

ةيبتكملاو ةيتامولعملا ةزهجألا ةنايص

ةيرصبلا ةيعمسلا ةزهجألا ةنايص
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تالهؤملابترلا
ةبولطملا تاصصختلاتالاجملاتاداهشلا وأ/و

ةداعإ بردم
فييكتلا

ينهملا
)عبات(سيئر

ٍماس ينقت ةداهش
)عبات(

داصتقالا ةداهش
نوناقلاو

ةجسنألاو ةسبلألا

ةحايسلاو ةقدنفلا

ةيعارزلا ةيذغألا ةعانص

ةيتامولعملا

ةئيبلاو هايملا نهم

تامدخلا فرح

ةيبرتو يرحبلا ديصلا
تايئاملا

رييستلاو ةرادإلا تاينقت

يرصبلا يعمسلا تاينقت

نوناقو داصتقا

ءايزألا ميمصت

 ةسبلألا ةعانص ةزهجأ ةنايص

 تاصصختلا لك / ةقدنفلا

 يحايسلا رييستلاو طيشنتلا

 تاصصختلا لك / ةحايسلا

تاصصختلا لك

 تاصصختلا لك

 تاصصختلا لك

 ةقالحو ليمجت

 ليمجتلا تارضحتسمو ليمجتلا

 كامسألا ةيبرت يف ٍماس ينقت

 تانوزخملا رييست

 فيشرألاو قيثوتلا

 ةيريدملا نيمأ

رييستلاو ةبساحملا

 تاصصختلا لك

نوناقو داصتقا

.ةّيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداـملا

.8١٠2 ةنس وينوي52 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش١١ يف رئازجلاب رّرح

ينطولا نماضتلا ةريزو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيلادلا ةينغ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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يف خرؤملا663-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا4102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا6341 ماع رفص22
اهب حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف

يف خرؤملا27-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
5102 ةــــنس رـــــياربف11 قــــفاوملا6341 ماــــع يـــناثلا عــــيبر12
ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
اـــــــهماهم دـــــيدحتو ،اــــــــــهتحفاكمو ةـــــــــلقنتملا رـــــــيغ ضارـــــــمألا نــــــم
،اهريسو اهميظنتو

خرؤملا242-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ02 يف

ةيفيرلا ةــــيمنتلاو ةـــــحالفلا رـــــيزو تاـــــيحالص دّدحي يذـــــــلا
،يرحبلا ديصلاو

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم82 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
6241 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ4 يف خرؤـــــملا464-50 مـــــقر يذيــــــــــفنتلا
روكذملاو ممتملاو لدعملا ،5002 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
حلملل ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.ةيئاذغلاةيعونلا يذ

يذ حـــــــلملا ىلع رارــــــقلا اذــــــه ماـــــكحأ قــــــبطُت:2 ةداملا
ناـــك ءاوـــس يرـــشبلا كالـــهتسالل هـــجوملا ةـــيئاذغلا ةـــيعونلا
قبطت امك .ةيئاذغلا ةعانصلل وأ كلهتسملل رشابملا عيبلل
وأ/و ةيئاذغلا تافاضملل معادك لمعتسملا حلملا ىلع اضيأ
.ةيذغملا رصانعلل

يذ حلم“ ـب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقُي :3 ةداملا
نم اـــــساسأ نّوــــــكــتملا يروــــــــــلبلا جوـــــــــتنملا  :“ةـــــيئاذـــغ ةــــــــيعوــــن
تاــخــبسلا نــم هــيـــلـــع لصحـــتملا ،)lCaN( موــيدوصلا رــيروــلــك
ةجتانلا ةحلاملا ليلاحملا نم وأ يرخصلا حلملا نمو ةحلاملا

.يرخصلا حلملا لالحنا نع

ةيئاذغلا ةيعونلا وذ حلملا يوتحي نأ بجي :4ةداملا
)lCaN( مويدوصلا ريرولك ىلع ،هالعأ3 ةداملا يف فّرعملا

،فاجلا صـلختسملا نــــم%79 نـــــم رـــــثكأ وأ يواـــــسي لدــــــعمب
.تافاضملا باسح نودب

دويلاب ةيئاذغلا ةيعونلا يذ حلملا ميعدت متي :5ةداملا
يراـــــسلا مــــــيظنتلا يف اــــــهيلع صوـــــصنملا طــــــــباوضلل اـــــــــقبط

.لوـــــعفملا

ةيئاذغلا ةيعونلا وذ حلملا لكشي ال نأ بجي :6ةداملا
نأ بجيو ،كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ ،رارقلا اذه عوضوم
اميس ال ،لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلا تابلطتملل بيجتسي
ءاــــيشألاو تاــــنوكملاو ةــــيئاذغلا تاــــفاضملاب ةــــقلعتملا كلــــت

ةراجتلا ةرازو

0441 ماــــــع مرـــــحم82 يفخّرؤـــــم كرتشم يرازو رارــــق
ماــــظنلا نــــــمضتي ،8102 ةـــــنس رــــــبوتكأ8 قــــــفاوملا
ةــــيعونلا يذ حـــــلملا صــــئاصخب قـــــلعتملا يـــــنقتلا
.ةــــــيئاذغلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

52 يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا04-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
لعجي يذلا0991 ةنس رياني03 قفاوملا0141 ماع بجر3
،دويلا ىلإ راقتفالا ءاقتال ايرابجإ دويلا حلم عيب

خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا464-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو5002 ةنس ربمسيد6 قفاوملا6241 ماع ةدعقلا يذ4
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم82

خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52 يف

حالـــــصإو ناـــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددــــــحي يذـــــــلا
،تايفشتسملا

خرؤملا412-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2102 ةنس ويام51 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف

ةيئاذغلا تافاضملا لامعتسا تايفيكو طورش ددحي يذلا
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا يف

خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3102 ةنس ربمفون9 قفاوملا5341 ماع مرحم5 يف

،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا ددحي

خّرؤملا142-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4102 ةنس تشغ72 قفاوملا5341 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي
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ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو
كالــهـــتسالـــل ةـــيـــئاذـــغـــلا داوملا عضو ةـــيـــلـــمـــع ءاـــنـــثأ ةـــيـــحصلا
.يرشبلا

صوصنملا ةيرابجإلا تانايبلا ىلع ةدايز :7ةداملا
مالــــــعإب قـــــــلعتملا لوـــــــعفملا يراــــــــسلا مـــــــيظنتلا يف اـــــــــهيلع
ةــــــيعونلا يذ حــــــلملا مــــــسو نـــــمضتي نأ بــــــجي ،كلـــــهتسملا
: ةــــــيئاذغلا

“ دوـيـلاـب ةـيـئاذـغلا ةـيـعوـنـلا وذ حـلـم “: عيبلا ةيمست –
حلم“ وأ“ دويلاب خبطملا حلم“ وأ“ دويلاب ةدئاملا حلم“ وأ
،“ دويلاب خبطلا

طقف ةصصخم“ يريجشلا حلملا “: عيبلا ةيمست –
حالـــــــمأ نـــــــم رــــــــثكأ وأ دــــــحاو ىلــــــــع يوــــــتحي يذـــــــــلا حــــــلملل
ةيلمع ءانثأ يحلملا لولحملا ىلإ فاضملا ،دينايسوريف
،رولبتلا

ةرارحلاو ةبوطرلا نع ديعب ناكم يف ظفحي “ : نايب –
.“ ءوضلاو

ةيئاذغلا ةيعونلا يذ حلملا مادختسا نكمي:8ةداملا
هذهب عابي يذلاو ،ةيذغملا رصانعلا نم رثكأ وأ ةدحاول معادك
.ةيمومعلا ةحصلاب قلعتت بابسأل ةفصلا

،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت
.ةحصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةــــــــيعونلا وذ حــــــــلملا ضرـــــــــــعتي ال نأ بــــــــــــجي:9ةداملا
ةــــــعشأ وأ ةدـــــئازلا ةـــــبوطرلا وأ رـــــــــطملا ىلإ دوـــــــيلاب ةـــــيئاذغلا
وأ لـــقنلا وأ نـــــيزختلا لــــحارم عــــيمج يف ةرــــشابملا ســــمشلا
.عيبلا

دوــيــلاــب ةــيــئاذــغــلا ةــيــعوــنــلا وذ حــلملا نّزــخـــي نأ بجـــي
.نييفاك فييكتو ةيوهت تاذ نزاخم يف بضوملا

)1( ةدحاو ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست :01ةداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن نم

ةّيمـــــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــــه رـــــشني:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوـــملا0441 ماــــــــع مرــــــــــحم82 يف رــــــــــئازجلاب رّرــــــح
.8102 ةنس ربوتكأ8

مجانملاو ةعانصلا ريزو
يفسوي فسوي

ةراجتلا ريزو
بالج ديعس

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

ةنس ويلوي22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩ يفخّرؤم رارق
كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحــــت جهنم لعجي ،٨١02

.ايرابجإ ،اهتاقتشمو هكاوفلاو رضخلا يف

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩١ ةـنس رياني٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣

 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خّرؤملا٣5٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا82٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣١٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف

ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي يذلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خّرؤملا26-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٠١
ةـيـنـفـلا حـئاوـلــل ةــقــباــطملا مسو عضو طورشب قــلــعــتملاو
 ،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠٩٩١ ةنس رياني٠٣
كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحت جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه

.ايرابجإ ،اهتاقتشمو هكاوفلاو رضخلا يف

يف كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحت لجأ نم :2 ةداملا
ةدوـــــجلا ةــــبقارم رـــــباخمّ نإـــــف ،اـــــهتاقتشمو هــــــكاوفلاو رـــــضخلا

لامعتساب ةمزلم ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ّنيبملا جهنملا

دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــــفاوملا٩٣٤١ ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ٩ يف رــــــئازــجلاب ررــــــح
.8١٠2 ةنس ويلوي22
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 ،مويدوصلا تاتيسا /كيروبلا ضمح .٣.٣
)aNOOC٣HC/٣OB٣H(لولحم. 

نم للم٠٠١ يف )٣٠B٣H( كيروبلا ضمح نم غ٣ بّوذي
اذه رضحي .)2.٣( )aNOOC٣HC(مويدوصلا تاتيسأ لولحم
 .روفلا ىلع لولحملا

رياعم لولحم )٦O٨H٦C( ،كيبروكسألا ضمح .٣.٤
ضـــــــــمح نــــــــم غــــــــلم٠5 ،غـــــــــلم١٠,٠ بـــــــــــيرقـــتب نزوـــــــــي .ل /غ١
ةـبوــطرــلــل عزاــن زاــهــج يف اــقــبسم ءاملا عوزــنــم كيــبروــكسألا

اـــــهتعس ةـــــــجرّدم ةــــــلجوح ىلإ اـــــيمك لــــــقني .ءوــــــضلا نـــــع ادــــــيعبو
طقف )٣.5(صالختسالا لولحمب عجرملا طخ ىلإ لمكيو للم٠5
  .لامعتسالا لبق

: صالختسالا لولحم .5.٣
 : يتيسا ضمح /كيروفسوفاتيملا ضمح١.5.٣
)HOOC٣HC/٣OPH( :
اــــــــــهتعس ةـــــــيطورخم ةـــــــــــلجوـــح وأ رــــــــــــشيب يف عـــــــضوي

٠8و )٣٠PH( كيروفسوفاتيملا ضمح نم غ٠٣و للم٠٠٠١
٠٠5 يلاوحو )HOOC٣HC( رولبملا كيتيسأ ضمح نم للم
ءطبب ّجريو رتفي .ةئفاكم ةواقن يذ وأ رطقملا ءاملا نم للم
 .الماك ّلحني ىتح

ةــجّردم ةـــــلجوح لـــــخاد اـــــيمك بـــــصُي مــــث درـــــبيل كرــــــتي
ةئفاكم ةواقن يذ وأ رطقملا ءاملاب لمكي .للم٠٠٠١ اهتعس

 .ملعملا طخ ىلإ

: لوناثيم/كيروفسوفاتيملا ضمح .5.2.٣
ضــــــــــــــمح لوـــــــــــــلحم نـــــــــــم ماــــــــــــجحأ )٣( ةـــــــــــــثالث جزــــــــــــمي

نم دحاو مجح عم )ك/ك( %٤ ـب )٣٠PH( كيروفسوفاتيملا
 .)HO٣HC( لوناثيملا

)٣٠PH( كيروفسوفاتيملا ضمح يوتحي –ةظحالم
.)٤OP٣H( روفسوفلا ضمح نم %٤٤ ىلإ٠٤ نم  قّوسملا

 : طشنلا محفلا .٣.٦
نم دحاو رتل فاضيو طشنلا محفلا نم غ٠٠2 نزوت

نايلغلل عضوي .)ح/ح( %٠١ ـب)lCH( كيرديهورولكلا ضمح
٠٤P هتاماسم رطق ،دبلملا جاجزلا نم ءاشغ ىلع ىفصي مث
هل فاضيو رشيبلا يف محفلا عمجي)رتموركيم٠٤ ىلإ6١(
ّجري ،ةـــــئفاكم ةــــــيعون يذ وأ رــــــطقملا ءاــــــملا نــــــم دـــــحاو رـــــــتل
هذه داعت .دبلملا جاجزلا نم ءاشغ ىلع ديدج نم ىّفصيو
نيــخستلا زاهــج لــخاد اــياقبلا عــضوت .تارــم ثالـــث ةـــيلمعلا

.اس2١ ةدمل ظفحيو م°5±5١١ يف طوبضم

: تاودألاو ةزهجألا .٤
: يتأي ام اميسال ،ربخملا يف ةلمعتسملا ةزهجألا

.يكيناكيم قحس زاهج .٤.١
.يزكرملا درطلا زاهج .2.٤
.فيفجتلا زاهج .٤.٣
بيـبانأو ةـــــيطورــــخملا تالـــــجوـــحلل ّجرــــــلا زاــــــهج .٤.٤

.راـــبتخالا

قحلملا
رضخلا يف كيبروكسالا ضمح ةبسن ديدحــــت جهنم

اهتاقتشمو هكاوفلاو

: قيبطتلا لاجم .١
ةـيـلاـمـجإلا ةـبسنـلا دـيدـحـتـل ةــيــنــقــت جهــنملا اذــه فصي

ةطساوب كيبروكسأورديهد ضمحو كيبروكسألا ضمحل
رــــــــضخلاو هـــــــكاوفلا يف ،يـــــئيزجلا يــــــعاـعشإلا فــــــيطلا زاــــهج
 .اهتاقتشمو

: أدبملا .2
ضـــــمح ىلإ دوــــــجوملا كــــــيـبروــكسألا ضــــــمح لوـــــــحي

ضــمح لــعافت .طــشنلا مــحفلا ةــطساوب كــيبروكسأوردـــيهد
نيـــــــلينيفوثروأ عـــــم هـــــيلع لــــــصحتملا كــــــيبروكسأوردــــيهد
: عشم بكرم يطعي )enimaidenélynéhp-o( )ADPO( نيمايد

،)٣OB٣H( كيروبلا ضمح دوجوب ةدهاش ةبرجت ىلع
يذلا )كـــــيبروكسأوردـــــيهد ضــــمح-٣OB٣H( بـــــكرم لـــــكشت
هدحو يليفطلا عاعشإلا ىقبي.ADPO عم لعافتلا هنكمي ال
 .يسيئرلا لعافتلا نم هئاصقإب حمسي ام اذهو

: ةظحالم
هدحو كيبروكسأورديهد ضمح ةبسن ديدحت نكمي

نكمملا نمو .طشنلا محفلا ةلحرم نع ءانغتسالا قيرط نع
ةيلمع قيرط نع هدحو كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحت

 .حرطلا

: فشاوكلا .٣
ةيليلحت ةيعون تاذ فشاوكلا عيمج نوكت نأ بجي

 .اهب فرتعم

ةواقن اذ وأ ارطقم ءام لمعتسملا ءاملا نوكي نأ بجيو
.ةئفاكم

نيـــــــمايد نيـــــــلينيفوثروأ تاردـــــــــيهوروـــــــــلك يــــــــــــئانث .٣.١
)lCH2 ,2N٨H٦C( روفلا ىلع لولحملا اذه رضحي .ل/غ2,٠  لولحم. 

تاردـــــــــــيهلا يـــــــــثالث موــــــــــــيدوصلا تاـــــــــــتيسأ .2.٣
)02H٣ ,aNOOC٣HC(ل/غ٠٠5  لولحم.

(Oxo-1 2,4 H- (dihydroxyéthyl-1,2)-3 furo [3,4-b] quinoxaline)

(Acide déhydroascorbique)
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ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

حابصمب ةدوزملايئيزجلا يعاعشإلا فيطلا زاهج5.٤
جهوــتــلا تاــجوــم لاوــطأ دــيدحت مــتــي يذـــلا ،رـــمـــتسم فـــيـــط يذ
 .ةلمعتسملا ةزهجألل اقفو اقبسم رابتخالل لثمألا ثاعبنالاو

.ةبسانم تاعس تاذةيطورخم تالجوح .٤.٦

.للم٠٠١ اهتعسةجرّدم تالجوح .٤.٧

.ملم٠١ اهرطقرابتخا بيبانأ .٤.٨

 .ةبسانم تاعس تاذتاصام .٤.٩

.حيشرتلا قرو .0١.٤
: لمعلا ةقيرط .5

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا ريضحــــت١.5
ىضتقا اذإو .اديج ربخملل ةذوخأملا ةنيعلا سناجت

رّرـمتو ،اــــقبسم يرالــــيبركلا ةوــــجفو ىوــــنلا بحــــسي ،رــــــمألا
بّوذــــت .)٤.١( يـــكيناـــكيملا قـــــحسلا زاــــهج يف رـــبخملا ةـــنّيع
،قلغم ءانإ يف ديمجتلا ةفثكم وأ ةدمجملا تاجتنملا اقبسم
.ةسناجملا لبق نابوذلا ةيلمع لالخ لكشملا لئاسلا فاضيو

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا .5.2
ةنيعلا نم ةيمك ،)٤.6( ةيطورخملا ةلجوحلا يف عضوي

غـــــــــــلم١,٠ بـــــــــــيرقتب ةــــــــــنوزوــم )5.١( ةـــــــــبرـــجتلل ةذوـــــــــــخأملا
ضــــــــمحو كــــــيبروــــكسألا ضـــــــــــمح ةـــــــــبسن حوارــــــــــتت ثــــــــــيحب
لولحمب فيفختلا دعب ل /غلم٠5و٠  نيب كيبروكسأورديهد
 .صالختسالا

: ةبرجتلا لولحم ريضحـــــت .٣.5
صالختسالا لولحم نم ةمولعم ةيمك فاضت.٣.١.5

ضـــــمحو كـــــيبروـــكسألا ضـــــمح ةـــــبسن نوـــــكت ثـــــــيحب ،)5.٣(
ةدمل جري .ل/غلم٠5و٠ نيب ةروصحم  ،كيبروكسأورديهد
لماعلا طبضي .يزكرملا درطلا ةيلمعل عضخي مث ،ةقيقد٠٣
لوــــــــلحم نـــــــــم ةـــــــــساقم ةــــــــــيمكب2,١ يفHp يـــــــــنيـــجوردــــيهلا
.)٣.5( صالــــختسالا

محفلا نم غ١ فاضيو لولحملا اذه نم للم٠٠١ عطتقي
)٤.٠١( حيشرتلا قرو ىلع ىّفصيو اديج جزمي .)٣.6( طشنلا

 .ةحاشرلا نم ىلوألا تارتليلملا نم صلختلاب

ةجرّدم ةلجوح لخاد )٤.٩( ةصام ةطساوب عضوي .2.٣.5
مويدوصلا تاتيسأ لولحم نم للم5 ،)٤.٧( للم٠٠١ اهتعس

ءاـــــملاب لمــــكيو جزـــــمي .)5.٣.١( ةـــــحاشرلا نــــــم للـــــــم5و )2.٣(
.عجرملا طخ ىلإ ةئفاكم ةواقن يذ وأ رطقملا

: ةدهاش ةبرجت .٤.5
اهتعس  ةـــــجّردم  ةــــــلجوح يف  ةــــــصام ةــــــطساوب عــــــضوي

تاـــــتيسأو كـــــيروبلا ضـــــمح لوـــــلحم نـــــم للـــم5 ،للـــم٠٠١
حاتريل كرتي .)5.٣.١( ةحاشرلا نم للم5و )٣.٣( مويدوصلا

رطقملا ءاملاب لمكي مث ،رخآل تقو نم جريو ،ةقيقد5١ ةدمل
.عجرملا طخ ىلإ ةئفاكم ةواقن يذ وأ

: ديدحتلا .5.5
لوــــلحم نــم للــــم2 ،)٤.8( رابــــتخا بوــــبنأ يف بــــــكسي

ةبرجتلا لولحم نم للم2 ناث بوبنأ يف و )5.٣.2( ةبرجتلا
 .)5.٤( ةدهاشلا

نم للم5 ،نيبوبنألا نيذه يف ءوضلا نع اديعب فاضي
.)٣.١(نيـــمايد نيـــــلينيفوثروا تاردــــــيهرولك يــــئانث لوـــــلحم
لـــعافتلا كرـــتي مـــث )٤.٤( جرــــلا زاــــهج ةــــطساوب ادـــــيج جزـــــمي
.مالظلا يف ةقيقد٠٣ ةدمل روطتي

فيطلا زاهج ةطساوب نيبوبنألا ىلع تاسايقلا ىرجت
لــــــــمعلا عــــــم اــــــــقبسم طوــــــــبضملا )٤.5( يــــــئيزجلا يــــــــعاعشإلا

لوــــــــلحم ةــــــــجيتن حرــــــــطت .حاــــــبصملل اـــــيندلا ةــــــــعاطتسالاب
 .ةبرجتلا لولحم ةجيتن نم ةدهاشلا ةبرجتلا

: ةرياعملا ىنحنم .٦.5
لوـــلحم نــــم للـــــم5و2 ةـــــصام ةـــــطساوب عـــــطتقي.٦.١.5

اهتعس ةجّردم ةلجوح لخاد مجح لك عضويو ،)٣.٤( ةرياعملا
.)٣.5( صالختسالا لولحمب عجرملا طخ ىلإ لمكي .للم٠٠١

ضـــــمح نــــم ل /غـــــلم٠5و٠2 ىلــــــع لـــــيلاحملا هذــــــه يوــــــتحت
.كـــيبروكسألا

.نيلولحملا الك ىلإ )٣.6( طشنلا محفلا نم غ١ فاضي

،)٤.٠١( حـــــــيشرتلا قرو قوـــــــــف ىفــــــصيو ادـــــيج جزـــــــــمي
.ةحاشرلا نم ىلوألا تارتليليملا نم صلختُيو

تاــــــــــيلمعلا ،)5.6.١( ةرـــــــــياعملا يلوـــــــــلحم عــــم ررـــــــــكت .2.٦.5
للم5 ـب ةحاشرلا نم للم5 ضيوعتب كلذو )5.5(و )٤.5( ،)2.٣.5(
يـــطعي يذـــــلا ةرــــياعملا ىـــــنحنم أــــشني .ةرـــــياعملا لوـــــلحم نـــــم
يلولحمل رتللا يف مارغيليملاب زيكرتلل اقفو فايطملا ةجيتن
نيتطقنلا نمو أدبملا نم رمي يذلا ىنحنملا مسري .ةرياعملا
.ةبرجتلا نم امهيلع لصحتملا

 : تاديدحتلا ددع .٧.5
 .)5.١( ةبرجتلل ةذوخأملا ةّنيعلا سفن ىلع ناديدحت زجني

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٦
ضــــــــــــمحو كـــــــــــيبروــــكسألا ضـــــــــــــــمح ةـــــــــــــــبسن ىــــــــــــــطعت

نم غ٠٠١ ـل  مارــــــغيليملاب اــــهنع رــــبعملا كـــــيبروكساورديهيد
: ةيتآلا ةلداعملاب  جوتنملا

oM01/ VC

: ثيح

oM :مارغلاب ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا،

V:رتليليملاب فاضملا صالختسالا لولحم مجح، 

C :ضــــــــــــــــــــمحو كـــــــــــــيبروــــــــكسالا ضـــــــــــــــــمح زـــــــــــــــــيكرت
لوــلحمل ححصملا ةــبرجتلا لوــــلحمل كـــيبروــــكساوردـــــيهيد
،ةرــــياعملا ىــــنحنم ىلـــــــع أرـــــــقي يذـــــــــلا ةدــــــــهاشلا ةـــــــبرجتلا

.رتللا يف مارغيليملاب


