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 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤـــملا 45–59 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو – 
 يذــــلا 5991 ةـــنس رـــياربف 51 قــــفاوملا 5141 ماـــع ناـــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 1202 ةــــنس وـــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 41 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو – 
 نمضتملاو 9102 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا 1441 ماع يناثلا عيبر
 ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم ،شيورد دمـحم دّيسلا نييعت
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام رّرقي

 رـــــيدم ،شـــيورد دـــمـحم ّديــــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
 ءاضمإلا ،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

 قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوــــملا 3441 ماــــع ةـــــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

 وينوي ٨٢ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨٢ يف خّرؤم رارق
 ةينطولا ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةينالديصلا داوملل
––––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 ماع لاوش 81 يف خّرؤملا 11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس وــيلوي 2 قـــفاوـــملا 93٤1
،هنم 322 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدعــــقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧٥٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤ 22

 ٩١قــــــــفاوـــملا 3441 ماــــــــع ةــــجـــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــــــــمرارـــق
 ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نـمـــضتي ،2202 ةـــنـــس وـــيلوـــي
 ةينازيملا تايلمعو ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولا ريدم
.بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةنـــس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ىدامج 42 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نـــمضتملاو 1202 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا 3441 ماع ىلوألا

 تآــــشـــنملاو لئاـــسولل ارــــيدـــم ،وليــــلح نب لامج ّديسلا نييعت
 بئارضلل ةماعلا ةــيريدملاب ةــينازيملا تاــــيلمعو ةـــــيدعاقلا

،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 ريدم ،وليلح نب لاــمج دّيـــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
 ةيريدملاب ةينازيملا تايلمعو ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولا
 ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،بئارضلل ةماعلا
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قـــــفاوـــملا 3441 ماــــــع ةــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ
–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوـــملا 3441 ماــــــع ةـــجـــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــــمرارــــق
 ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوــفت نـــمضــتي ،2202 ةـــنـــس ويـــلوي
 ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإرــــــيدم
.ةينازيملل

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ
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: يتأي ام ،ماعلا نيمألاب قحلي : ٤ ةداملا

،تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا بتكم –

.نمألاو ةياقولا بتكم –

 قــســنيو عــباــتيو ةلاـــكولل ماــــعلا نيـــمألا طـــشــنـــي : ٥ ةداملا
.هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا تايريدملا تاطاشن

 ،ةينالديــصلا داوـملا ليــجـســت ةــيرـــيدـــم فـــّلـــكــت : ٦ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست –
 ،ءاضتقالا دنعو ،هليدــــعت وأ/و هدــــيدـــجتو ليـــجــستلا ررــــقم حنمو

،هبحس

 روف ليجستلل ةعضاخلا ةيودألا راعسأ ةداهش ميلست –
 ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجّللا فرط نم اهديدحت

،ةيودألل

 ةميقلاو رطاخملاو دئاوفلل يملعلا قيثوتلا ميــــيقتب ماـيقلا –
،يداصتقالا يبطلا اهمييقتو ةينالديصلا داوملل ةيجالعلا

 لامعتسال ةتقؤملا صيخارتلا صخي اميف يأرلا ءادبإ –
 ،ةلجسملا ريغ ةيودألا

 داوــــــملا ريوــــطت تاـــيـــــجـــيتارـــتسا دادـــعإ يف ةمهاـــســــملا –
،ةينالديصلا

،ةينالديصلا داوملا ليجست ةيجيتارتسا عضوو ريوطت –

 ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةنّودملا دادعإ يف ةمهاسملا –
،اهنييحتو

،ةيساسألا ةينالديصلا داوملا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا –

 نم ضيوعتلل ةلباقلا ةيودألا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا –
،يعامتجالا نامضلا تائيه فرط

 ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ راطإ يف تاحارتقالا ميدقت –
،ةينالديصلا داوملاب ةقلعتملا

 ةنجّللاو ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل ةنامأ نامض –
،ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا

 داوـــــملا ليـــجــست لاـــجم يف ةذــــختــملا تاءارـــجإلا مـــيـــيـــقت –
.اهنع لئاصح دادعإو ةينالديصلا

 )3( ثالــــث ةــيـــنالدــيــصلا داوـــملا ليـــجــست ةـــيرـــيدم مــــضـــتو
: ةيعرف تايريدم

 داوملل ةيميظنتلاو ةينقتلا ةبقارملل ةيعرفلا ةيريدملا –
،ةينالديصلا

،ءاودلا رعسل ةيعرفلا ةيريدملا –

 داوـــملل يملــــعلا يقئاثولا ميـــيــقــتلل ةــيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــملا –
 .ةينالديصلا

 يف خّرؤملا ٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدـــــحي يذلا 91٠2 ةنـــــس وــــيلوي 3 قـــفاوملا ٠٤٤1 ماع لاّوش ٠3
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

 6 يف خّرؤملا ٤23–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب

 6 يف خّرؤملا ٥23–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةيوهج تاقحلم ءاشنإ نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

: يتأي ام رّرقي

 يذيفنتلا موسرملا نم 7 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ويلوي 3 قفاوملا ٠٤٤1 ماع لاوش ٠3 يف خّرؤملا ٠91–91 مقر

 ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 91٠2 ةنس
 يف ىعدت يتلا ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل يلخادلا

.”ةلاكولا“ صنلا بلص

 ةطلــــس تــحت ،ةلاـــكولل يلـــخادلا مـــيظـــنــتلا مـــضـــي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،ماعلا نيمألا ةدعاسمبو ماعلا ريدملا

 ،ةينالديصلا داوملا ليجست ةيريدم –

،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةيريدم –

 ،ةظقيلاو شيتفتلاو ةينقتلا ةباقرلا ةيريدم –

،ةربخلاو ةبقارملا ةيريدم –

،ينالديصلا ثحبلاو رباخملا حلاصم ةيريدم –

،مالعإلا ةمظنأ ةيريدم –

،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم –

،ةبساحملاو ةيلاملا ةيريدم –

،ةيتسيجوللا لئاسولا ةيريدم –

.ةيوهجلا تاقحلملا –

: يتأي ام ماعلا ريدملاب قحلي : 3 ةداملا

،ةدوجلا ةرادإ بتكم –

،تاقفصلا بتكم –

 .لاصتالا بتكم –
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 ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةيريدم ّفلكت : ٧ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا –
 دنعو ،هليدعت وأ /و هديدجتو ةقداصملا ررقم حنمو يرشبلا
،هبحس ،ءاضتقالا

 تامزلتسملا ريوطت تايجيتارتسا دادعإ يف ةمهاسملا –
،ةيبطلا

 تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةيجيتارتسا عضوو ريوطت –
،ةيبطلا

 تامزلتــســملل ةيـــنــطولا ةنّودـــملا دادـــعإ يف ةمــــهاــســـملا –
،اهنييحتو ةيبطلا

،ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا –

،ةيبطلا تامزلتسملاب ةقلعتملا ريياعملا حارتقا –

 ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ راطإ يف تاحارتقالا ميدقت –
 ،ةيبطلا تامزلتسملاب ةقلعتملا

،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ةنامأ نامض –

 عضو يف ،ةينعملا تاســـسؤـــملاو لكايـــهلا عـــم ةمهاــــسملا –
 ،ةيبطلا تامزلتسملا راعسأ ديدحت ةسايس

 ىلع ةقداــصملا لاـــجــم يف ةذـــخـــتــملا تاءارــــجإلا مــيـــيـــقت –
.اهنع لئاصح دادعإو ةيبطلا تامزلتسملا

 ثالث ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةيريدم مضتو
: ةيعرف تايريدم )3(

 ةيـــمـــيظــنــتلاو ةيـــنــقــتلا ةبـــقارــملل ةيـــعرـــفلا ةيرـــيدــــملا –
،ةيبطلا تامزلتسملل

 تامزلتسملل يملعلا يقئاثولا مييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا –
،ةيبطلا

 .ةيبطلا تامزلتسملا ةعاجن مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ،ةظقيلاو شيتفتلاو ةينقتلا ةباقرلا ةيريدم ّفلكت : ٨ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 نمأو ةيلاعفلاو ةدوجلاب ةقلعتملا تاغيلبتلا ةجلاعم –
 تاغيلبتلا اذكو ةيبطلا تامزلتسملا ةعاجنو ةينالديصلا داوملا

،ةيبطلا تامزلتسملاو ةيئاودلا ةظقيلا نأشب

 ةرداصلا ةمدخلا تابلط وأ ىواكشلاو تاملظتلا ةجلاعم –
 ،اهنع درلا دادعإو ،ةينالديص ةسسؤم وأ ةمظنم يأ نع

 ةبقارم لك وأ ينقت مييقت لكو ةسارد لك قيسنتو ءارجإ –
 لاجم يف ةيبــطلا تاــمزلـــتســـملا وأ ةيـــنالديـــصلا داوـــملا ةدوـــج
 ،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب اهصاصتخا

 يجراخلا قيقدتلاو شيتفتلا تايلمع قيسنتو ميظنت –
 ةينالديصلا تاسسؤملل هنع نلعم ريغ وأ يونس جمانربل اقفو
 دادعإو ،ذيفنتلا ةمزلملا ةيميظنتلا ماكحألا ذيفنت ةبقارم فدهب
 ،اهنع صخلم

 ةبقارم رباخم قيـــقدت تاـــيلمع ةعــباتــــم ناــمــضو ميظنت –
 لجأ نم ةدمتعملا عينصتلل ةينالديصلا تاسسؤملل ةدوجلا
 ،اهيلع ةقداصملا

 ةيوقت دصق اهذاختا بجاولا ةيرورضلا ريبادتلا حارتقا –
 تاسسؤملا شيتــفت تايــــلــمعو ةـــظــقــيلاو ةيـــنـــقـــتلا ةــــباـــقرلا
،ةينالديصلا

 ةــــيــعــيرــشــتلا صوـــصـــنلا عـــيراـــشم دادــــعإ يف ةكراــــشـــملا –
 ،ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو

 داوملاب ةقلعتملا ةيميظنتلا صوصنلا تاحارتقا دادعإ –
 ئدابملا اهنم اميـــس ال ،ةـــيـــبطلا تاـــمزلتـــســـملاو ةـــيـــنالدـــيــــصلا
،ةلاكولا نع ةرداصلا ةيودألا ريتاسدو ةيهيجوتلا

 ةظقيلاو ةينقتلا ةباقرلا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو شيتفتلاو

 ثالث ةظقيلاو شيتفتلاو ةينقتلا ةباقرلا ةيريدم مضتو
: ةيعرف تايريدم )3(

 ،ةينقتلا ةباقرلل ةيعرفلا ةيريدملا –

،شيتفتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةظقيلل ةيعرفلا ةيريدملا –

 صوصخلا ىلع ،ةربخلاو ةبقارملا ةيريدم ّفلكت : ٩ ةداملا
: يتأي امب

 ةـــــيـــنالديـــصلا داوـــملل ةرــــبــخلاو ةبقارــــملا تابلــــط ةجلاـــــعم –
 ةباقرلاو ةقداصملاو ليجستلا راطإ يف ةيبطلا تامزلتسملاو
 صصح ريرحت راطإ يف ةبقارملا تايلمعو شيتفتلاو ةينقتلا
 ةعباتم نامـــضو ،ةيـــــبطلا تامزلــــتســملاو ةـــيـــنالدـــيـــصلا داوــــملا

،اهذيفنت

 ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةبقارم نامض –
 ةيودألاو ةيـعاــنملا ةـــيودألا اهـــنم امـــيــس ال ،صـــصـــحلا رـــيرــــحتو
،مدلا نم ةقتشملا

 ةيــــنالديـــصلا داوـــملل تاناـــيبلا دـــعاوـــق عـــضو ىلع لــــمـــعلا –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

 ىدل ربـــخــملل ةنــــســـحلا تاسرامــــملا مارـــتحا ىلع رهـــسلا –
،ةدوجلا ةبقارم لاجم يف ةلاكولل ةينقتلا حلاصملا

 عم فّيكتملا ةدوجلا ماظن ةنايصو عضو ةدايقو ديدحت –
 ةيقرتو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةبقارم ةطــشنأ

،مئادلا نيسحتلا ئدابم
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 داوـملا راهـــشإو جـــيورـــتل ةقبـــســـملا صـــيـــخارـــتلا مـــيلــــست –
 اهيلع قداصملا ةيبطلا تامزلتسملاو ةلجسملا ةينالديصلا
،ةحصلا يينهمل ةهجوملا

 ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ راطإ يف تاحارتقا ميدقت –
 تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةربخو ةدوج ةبقارمب ةقلعتملا
،ربخملل ةنسحلا تاسرامملاو ةيبطلا

 ةربخلاو ةبقارملا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم ةربخلاو ةبقارملا ةيريدـم مـضتو

،ةربخلاو ةدوجلا ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا –

.رباخملا ةدوج نامضل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ،ينالديصلا ثحبلاو رباخملا حلاصم ةيريدم ّفلكت : ٠١ ةداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةـيــنالدــيــصلا داوـــملا ةــيــــلاـــعــفو نــمأو ةدوـــــج ةــبــــقارـــم –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

 ةينالديصلا داوملا ةبقارم قرط ىلع ةقداصملاو دادعإ –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

 داوملا ليــهأــتو ةـــبـــقارــملا قرـــط رـــيوــطت يف ةمــــهاـــسملا –
 ىلع ةيــــعـــجرملا داوــــملاو ةـــيـــساــيــقلا داوــملا كســمو ةيـعجرملا
،ينطولا ىوتسملا

 عم نواعتلاب ةينقتلا تايعجرملا دادعإ يف ةكراشملا –
،ديحوتلاو سييقتلا لكايه

 ،ةــــيداــيــــعــلا تاـــساردــلا زاــــجـــنإ تاـبـلط يف يأرــــلا ءادــــــبإ –
،يويحلا ؤفاكتلا تاسارد اميس ال

 ةنسحلا تاسرامملا دعاوقو سيياقملا يف يأرلا ءادبإ –
 يتلا ةيدايعلا تاساردلا ىلع ةقبطملا قرطلاو تاءارجإلاو
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صخت

 لاجم يف ةمولعم وأ نيوكت وأ ثحب وأ ةسارد لك ءارجإ –
 نمأو ةيلاعفو ةيعون ةيقرت يف ةمهاسملاو ،اهتاصاصتخا
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا

 ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ راطإ يف تاحارتقالا ميدقت –
 تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نمأو ةيلاعفو ةدوجب ةقلعتملا
،ةيبطلا

،نييدايعلا ءاربخلا ةنجل ةنامأ نامضو قيسنت –

 ثحبلاو ةدوجلا ةبقارم لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو ،ينالديصلا

 عبس ينالديصلا ثحبلاو رباخملا حلاصم ةيريدم مضتو
: حلاصم )7(

،ةينالديصلا داوملل ةيئايزيفلا ءايميكلا ةحلصم –

،ةيبطلا تامزلتسملل ةيئايزيفلا ءايميكلا ةحلصم –

،ةيرهجملا ايجولويبلا ةحلصم –

 ،ةينالديصلا ةينقتلا ةحلصم –

،ةينالديصلا مومسلا ملع ةحلصم –

،ةيعانملا ءايميكلا ةحلصم –

.يويحلا ؤفاكتلاو ةيويحلا ايجولونكتلا ةحلصم –

 ،صوصخلا ىلع ،مالعإلا ةمظنأ ةيرـــيدم ّفلــــكت : ١١ ةداملا
: يتأي امب

 ىدل اهذيفنتو ةنمقرلا ةيجيتارتسا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةلاكولا

 لالخ نم مالعإلا ةمظنأ ريوطتو ةنرصع ىلع رهسلا –
،ةيجولونكتلا تاروطتلا رخآ جاردإ

،ةلاكولل يريرقتلا يمالعإلا ماظنلا ذيفنتو ريوطت –

 ةيتامولعملا ةمظنألل ينيبلا ليغشتلاو ماجسنالا نامض –
،ةلاكولل تانايبلا دعاوقو

 دعاوـــــقلاو ســـيــياقــملاو ةيـــجولونـــكــتلا ةظـــقـــيلا ناـــمــــض –
،ةلاكولل ةيتامولعملا نمأ ةيجيتارتساو

 مادختسال ةلاــــكولا لــــكاـــيــهل ةيـــنـــقــتلا ةدعاــــســملا ناـــمـــض –
،ةيمقرلا ايجولونكتلا

،يمالعإ ماظن عضو ىلع رهسلا –

،ةيتامولعملا دراوملا دضاعت ىلع رهسلا –

،ةيتامولعملا ةريظحلا ةنايص نامض –

 تازيهجتلا ءانتقا لاجم يف تاريدقتلا ديدحت يف ةكراشملا –
،ةيتامولعملا ةيكالهتسالا داوملاو

 دادعإو ةلاكولا ةنمقر لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مالعإلا ةمظنأ ةيريدم مضتو

،مالعإلا ةمظنأ ريوطتو روصتل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةنايصلاو تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم فــّلـــكــت : ٢١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةيرشبلا دراوملا نيمثتو ةيمنت ةسايس ذيفنتو ديدحت –
،ةلاكولل

 راسملا ةرادإو ةيرشبلا دراوــــملا رييـــست ميــيقتو ةــــعباـــتم –
،ةلاكولا يمدختسمل ينهملا
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 سيــيــقت يف ،ةيـــنـــعملا لكايــــهلا عـــم لاـــصـــتالاب ،ةكراــــشملا –
،نيمدختسملا تادادعت

 ةبسانم لمع فورظ نامــض هنأـــش نم ءارـــــــجإ يأ ذاــــختا –
،لمعلا تاقالعل لاعفلا رييستلاو

 ىلع نيوكتلا لاجم يف ةـيرــيدـــقتلا تاـــجاــيــتــحالا دـــيدـــحت –
 دادعإو ةلاكولا حلاصم عم نواعتلاب ،يعونلاو يّمكلا ني ديعصلا

،نيوكتلا تاططخم ذيفنتو

 ةيرشبلا دراوملا لاــجــم يف ةذـــخـــتملا تاءارـــجإلا مـــيـــيــــقت –
،اهنع لئاصح ميدقتو

 ةمهاسملاو نواعتلا جمارب ىلع ضوافتلا يف ةكراشملا –
 لاــجــم يف اهــــنم امــيس ال ،ءاـــكرــشلا عـــم عــيراـــشــملا دادــــعإ يف

،نيوكتلا

 مولعلا يف نيصبرتملاو ةبلطلا نيوكت راسم ةعباتم نامض –
.ةيجولويبلاو ةيئاميكلاو ةينالديصلا

 )2( نيتيريدم نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم مضتو
: نيتيعرف

،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا –

.نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ىلــع ،ةبـــساــــحملاو ةـــيلاــملا ةـــيرـــــيدــم فّلــــكت : 3١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةلاكولا زيهجتو ريسل ةمزاللا ةينازيملا تاعقوت دادعإ –

 ديحوت نامـــضو ،ةلاــــكولل ةــيلاـــملا تاداـــمــتعالا رـييــــست –
،تاباسحلا

 عيرشتلل اقبط ةلاكولا تاداريإ صيصختو ليصحت نامض –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

 ةيبساحملاو ةيلاملا تايلمعلا عيمج ذيفنتو ةجلاعم –
،ةلاكولل

 ةبساحملاو ةيلاملا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو

 )2( نيــتــيرـــيدم ةـــبـــــساـــــحملاو ةـــيلاــــــملا ةــيرــــــيدــــم مـــــضـــتو
: نيتيعرف

،ةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةبساحملل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ىلـع ،ةـــيــتـــســيجوللا لئاـسولا ةـــيرـــيدـــم فّلكت : ٤١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

 تاــــساردلا دوــــقـــع اــهــنم امـــيـــس ال ،دوقعلا ذيفنتو ةعباــتم –
 تايلمعو مزاّوللا ءانــتقاو لاــمــعألا ذيــفــنتب ةـــصاخلا تامدـــخلاو

،ةلاكولا زيهجت

 ةماعلا لئاسولاو زيهجتلا يف ةلاكولا تاجايتحا ديدحت –
 ،اهتايمكو

 درجلا كسمو تازيهجتلا ةريظح ديدجتو ةنايص نامض –
،اهنأشب

،اهديدجتو تارايسلا ةريظح رييست نامض –

 مالعإلا لــــئاــسو تازــــيــــهــجت ةرــيــظــــح رـــــيـــيــست ناــــمــــض –
،اهديدجتو يلآلا

 ةيتسيجوللا لئاسولا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم ةيتسيجوللا لئاسولا ةيريدم مضتو

،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةنايصلاو تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ءاـــسؤر فرـــط نم ةـــيوهـــجلا تاقـــحلملا ّريـــســـت : ٥١ ةداملا
 ّفلــكــملا رــيزوـــلا نم رارـــق بـــجومب مهــــنـيــيعت مـــتي تاـــقـــحلـــم
.ةلاكولل ماعلا ريدملا نم حارتقاب ،ةينالديصلا ةعانصلاب

 تاقحلملا ميظنت ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا دّدحي
.اهرييستو ةيوهجلا

 ةّيـــــــمــسرلا ةدـــيرـــجلا يف رارــــقلا اذـــه رــــشــنــــي : ٦١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 82 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


