
0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر0١
7م١٢0٢ ةنس ليربأ٢٢

انثا هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
ةئامعبرأو انويلم نوثالثو ةعبسو ةئامعبسو ارايلم رشع
يف دّيقي )جد٠٠٠.16٤.737.21( راــــنـــيد فــــلأ نوــــتــــسو دــــحاوو
تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم
روتساب دهعمل ةيئانثتسا ةمهاسم''7٠-٤٤ مقر بابلا يفو
.''91 - ديفوك دض حاقل ةلودلا باسحل ءارش ناونعب رئازجلا

ناكـــسلاو ةحــــــصلا رـــــيزوو ةــيلاــــملا ريزو فلـــــكي:٣ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــصخي اميف لـك ،تايفشتسملا حالصإو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ليربأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٤٤١-١٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،١٢0٢ ةنس ليربأ٧١ قفاوملا٢٤٤١

رـــــــيوـــطــــتلاو يمــــلعلا ثــــحـــبلا ةـــطـــــــــــــشـــنأ ةـــــــــسراـــــــمم
.اهتأفاكمو يئزج تقوب يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداــــملا امـــيــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
 ،ممتملاو لدعملا

لّوألا عـيبر81 يف خرؤــــملا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يــــجولوــــنـــكتلا ريوــــطتلاو يمـــلعلا ثــــحبلا لوــــح يهــــيــــجوتلا
،هنم7٤ ةداملا امّيس ال ،لدعملا

ماع بـــجر7 يف خرؤــــملا3٥-68 مقر موـــــسرملا ىضتقمبو –
نيثحابلا ةأفاكمب قلعتملاو6891 ةنس سرام81 قفاوملا6٠٤1
،لدعملا ،نيغرفتملا ريغ

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــــملا87-12 مــــــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىضتــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيـــموـــمعلا لاغـــشألا رـــيزوو ةيلاــــملا ريزو فلـــــكي:٤ ةّداملا
رشـني يذلا موـــسرـــملا اذه ذيفـــنتب ،هصـــخي اميـــــف لك ،لقــــنلاو

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

ليربأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناـــــــضمر٣ يفخّرؤــــم٣٤١-١٢ مـــقر يسائر موسرم
لـــــيوـــحـت نــــمضتـي ،١٢0٢ ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٢٤٤١
ناكسلاو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.تايفشتسملا حالصإو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداـــــمـلا اميــــس ال ،روــــــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوــش8 يف خرؤــــمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج61 يف خرؤــــــمـلا61-٠2 مــــقر نوــــناـــــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمــــسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامـــــج81 يف خرؤــــملا يـــــسائرلا موـــسرـــمـلا ىضـــتقمبو –
نمــــضــــــتملاو12٠2 ةنــــس يفــناج2 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خرؤملا92-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةـــــيلاــــملا نوناــــق بجوـــمب رييـــــستلا ةينازيم نم تايفشتسملا
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازـــيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةئامعبرأو انويلم نوثالثو ةعبسو ةئامعبسو ارايلم رشع انثا

يف دّيـقم )جد٠٠٠.16٤.737.21( راــــــنيد فلأ نوـــــتــــسو دــــــحاوو
تاقفن”19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم
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: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

مقر نوناقلا نم7٤ ةداملا ماكحأل اقيــبطت : ىلوألا ةّداملا
٠3 قــــفاوــــــــــــملا73٤1 ماـــــــــع لّوألا عــــــيـــبر81 يف خرؤـــــــملا٥1-12
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٥1٠2 ةنس ربمسيد
ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةطشنأ ةسرامم طورش ديدحت ىلإ
.اهتأفاكمو يئزج تقوب يجولونكتلا

نيعاطقلل ةعباتلا تاكرشلاو تاسسؤملا نكمي:٢ ةّداملا
ريوـــطتلاو يملـــعلا ثـــحبلا طاشن نمـــــضت يتلا صاخلاو ماعلا
يف ةكراشملا ىلإ يئزج تقوب نيثحاــبلا ةوعد ،يجولونــــكتلا

اساسأ مهفيظوت متي نيذلا ،ثحب لامعأو تاطاشن ذيفنت
: نيب نم

،نيثحابلا ةذتاسألا –

،نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا –

 ،نيمئادلا نيثحابلا –

 ،طاشنلا تاعاطق فلتخمل ةعباتلا تاراطإلا –

.جراخلاب نيميقملا نييرئازجلا نيثحابلا –

يناثلا لصفلا

ةسرامملا طورش

ثــحاب ةفــــصـــب ثحاــــبـــلا ذاتـــــسألا فيــــظوت مـــــتي:٣ ةّداملا
ةـــصاـــخلا ليــــهأــــتلاو ةــــبــــترلا طورــــش سـفن يف يئزــج تقوب
: هاندأ  ةقباطملا لودجل قفو ،مئادلا ثحابلاب

يف خرؤملا972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوــــملا٤2٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامـــــج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا992-٥٠ مقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ىضــتقمبو –
دّدحي يذلا٥٠٠2 ةنـــــس تــــشغ61 قـفاوــــملا62٤1 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

يف خرؤملا921-8٠ مقر يذيفــــنتلا موــــسرملا ىضـــتقمبو –
8٠٠2 ةنــــــس وـــياـــــم3 قفاوــــــــملا92٤1 ماـــــــــع يناــــــثلا عـــيــــبر72
ثحابلا ذاتـــسألاب صاــــخلا يـــساـــسألا نوناــــقلا نمـــضــــتملاو
،يعماجلا يئافشتسالا

يف خرؤــــملا٠31-8٠ مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا131-8٠ مقر يذيفنــتلا موـــسرـــملا ىضــــــتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس وياـم3 قفاوملا92٤1 ماـع يناثلا عيبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا232-٠1 مقر يذيفـــنتلا موــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ربوتكأ2 قفاوـملا13٤1 ماـــــع لاوــــش32

وأ يعماجلا يئافشتسالا ثحابلا ذاتسألا ةسرامم طورش
،امهـتأفاكم تايفيك اذكو ثحبلا تاطاشن ثحابلا ذاتسألا

يف خرؤــــملا693-11 مـــــقر يذيفـــنتلا موــسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربــــمفوـن٤2 قفاوـــملا23٤1 ماـع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومـعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملـعلا عباطلا

9 يف خرؤملا671-61 مقر يذيــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس ويـــنوـــي٤1 قفاوملا73٤1 ماـع ناــــضــــمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

نيمئادلا نيثحابلا كالسأنيثحابلا ةذتاسألاو نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا كالسأ

”ب“ مسق ،دعاسم ذاتسأ

”أ“ مسق ،دعاسم ذاتسأو يعماج يئافشتسا دعاسم ذاتسأ

”ب“ مسق ،رضاحم ذاتسأو ،”ب“ مسق ،يعماج يئافشتسا رضاحم ذاتسأ

”أ“ مسق ،رضاحم ذاتسأو ،”أ“ مسق ،يعماج يئافشتسا رضاحم ذاتسأ

ذاتسأو يعماج يئافشتسا ذاتسأ

ثحبلاب قحلم

ثحبلاب فلكم

”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأ

”أ“ مسق ،ثحب ذاتسأ

ثحب ريدم
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تافاـــشتـــكالاوتاـــعارـــتـــخالا ةيـــكــــلم دوــــعت:0١ ةّداملا
يئزج تقوب ثحابلا اهزجني يتلا ثحبلل ىرخألا جئاتنلاو

اقبط ،ثــحبلا عورـشم قاحلإ ةسـسؤم ىلإ ثحبلا دقع راطإ يف
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

يفثــحبلا عورـشم قاحلإ ةسسؤم ىلع نيعتي:١١ ةّداملا
لــــك ناـــمــــض ،امــــهـــب لوــــمـــــعــملا ميــــــظــنــــتلاو عـــيرـــــــشــــتلا راــــطإ
،ثحاــبــلا اــهـــب موـــقـــي يتـــلا ماـــهملا ءادأل ةـــيرورضلا طورــــشلا

.ثحبلا دقع راطإ يف يئزج تقوب

هتوعد تمت يذلا يئزج تقوب ثحابلا مزتلي:٢١ ةّداملا
نمضتي ،يونس طاشن ريرقت ميدقتب ،ثحب تاطاشنب لفكتلل

.ثحبلا عورشم يف هيلإ ةدنسملا ماهملا مدقت ةلاح

ةنس نع لقت ةدمل يئزجتقوب ثحابلا فيظوت مت اذإو
ءاهتنا دعب ةيـــملعلا هتاــــطاـــشن نع ةليــــصح مّدـــــقي ،)1( ةدحاو
.يئاهنلا مييقتلل ثحبلا لامعأ

تاطاشن ريراقت عورشملا قاحلإ ةسسؤم لوؤسم مّدقي
دقع يف ددحت يتلا ةينعملا ةيملعلا ةئيهلا ىلإ مييقتلل ثحبلا
.ثحبلا

تقوب ثحاــــــبلل ثـــــحبلا تاطاــــشن مـيــــيقت جئاـــــــتن غّلبت
.ةيلصألا هتسسؤم ىلإو ينعملا ىلإ يئزج

هتوعد تمت يذلا يئزج تقوب ثحابلا مزتلي:٣١ ةّداملا
هتاطاشن نع ريرقت ميدقتب ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ يف
عيراشم وأ عورشم مدقت ةلاح نمضتي ،ثحبلا ةئيهل ،ايونس

.اهب فلك يتلا ذيفنتلا روط يف ثحبلا

،ثحــبلا تاـــطاـــشن ريراــــقت ثحـــبلا ةئيــــه لوؤــــسم لــــسري
ةـــــــمـئادلا ةيــــعاــــطقلا ةنــــجللا ىلإ ةلـــمتــــحـملا هـــتاظــــحالمب ةقــــفرم
ةيرازولا ةرئادلل ةعباتلا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل
.اهمييقتل ةينعملا

ثلاثلا لصفلا
تآفاكملا

تـــــمت يذــــــلا يـــئزج تـــــقوب ثحاـــــــبلا ديفتــــــسي:٤١ ةّداملا
تاـــطاــــــشن نع ةأفاــــكم نم ،ثــــحب تاـــطاـــشنب لفــــكتلل هتوعد
: يتأي امك يرهشلا اهغلبم ددحي ،ةزجنملا ثحـبلا

،جد٠٠٠.81 : ثحب ريدم–
،جد٠٠٠.٤1 :”أ“ مسق ،ثحب ذاتسأ–
،جد٠٠٠.21 :”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأ–
،جد٠٠٠.11 : ثحبلاب فلكم–
.جد٠٠٠.٠1 : ثحبلاب قحلم–

دـــعاــــقــتلا تاـــــكارـــتـــشال عـــضــــختو ةنـــس لك ةأفاكـــــملا عفدت
.يعامتجالا نامضلاو

فلـــــتـــــخمل نيـــعباـــتلا تاراـــــطإلا فيــــظوت مـــــتي:٤ ةّداملا
بســــح يئزـــج تقوب نيـــثــــحاب ةفـــــصب طاـــشــــنلا تاـــعاـــطــــق
: ةيتآلا طورشلا

نيـــب نـــم ،يئزـــــج تـــقوب ثــــحبلا يقــــحلم فيــــظوت متي –
تاونس )٥( سمخ دئاز ايرولاكب( ةيعماج ةداهش نيزئاحلا

ةربخ نوتبثي نيذلا ،اهتلداعمب فرتعم ةداهش وأ )لقألا ىلع
يتلا ةينقتلاو ةيملعلا تازاجنإلاو لاغـــشألا ساسأ ىلع ردقت
يف مهيلإ دنست ثحب تاطاشن ذيفنتل نوحشرتملا اهمدقي
،ثحب عورشم راطإ

،يئزج تقوب ،”ب“ مسق ،ثحب ةذتاسأ فيظوت متي –
،اهتلداعمب فرتعم ةداهش وأ هاروتكد ةداهش نيزئاحلا نيب نم

نم ،يئزج تقوب ،”أ“ مسق ،ثحب ةذتاسأ فيظوت متي –
َاضيأ مهفيظوت نكميو .ةلود هاروتكد ةداهش نيزئاحلا نيب
فرتعم ةداهش وأ ىرخأ هاروتكد ةداهش نيزئاحلا نيب نم
،تاونس )3( ثالثب ردقت ةربخ نوتبثي نيذلا اهتلداعمب

نيب نـــم ،يئزـــج تـــــقوب ثـــــحبلا يرــــــيدم فيــــظوت متي –
سمخب ردقت ةربخ نوتبثي نيذلا  ،”أ“ مسق ،ثحبلا ةذتاسأ
تازاجنإلاو لاــمــعألا ساـــسأ ىلــعو ةــفــصلا هذـــهــب تاونــس )٥(
.ةينقتلاو ةيملعلا

نم يئزـــج تــــقوب ثــــحاــــبلل انوــــناـــق صـــــــــخري:٥ ةّداملا
موــــــقتو ،ثحبلا تاطاــــشن ةسراممل ةيلـــصألا هتسسؤم فرط
رتــــفدب قــــفري ثـــــحب دقع دادــــــعإب عورــــشملا قاـــحلإ ةســــسؤم
: يتأي ام صوصخلا هجو ىلع ددحي ءابعأ

،ثحبلا عيراشم عيضاوم –

،يداصتقالاو يعامتجالا رثألاو ةيملعلا فادهألا –

،هب طبترملا ينمزلا لودجلاو يونسلا لمعلا جمانرب –

.اهذيفنتو ثحبلا عيراشم ةعباتم تايفيك –

ةدــــمــلل اــــقـــفو يئزـــــــج تـــــقوب ثـــــحابلا فـــــظوي:6 ةّداملا
.ةدملا ددحم دقع قيرط نع ثحبلا عورشم زاجنإل ةددحـملا

ماربإ يئزج تقوب لمعي يذلا ثحابلل زوجي ال:٧ ةّداملا
.موسرملا اذه ماكحأ ذيفنت راطإ يف دحاو ثحب دقع نم رثكأ

يذلا فظوملا ،يئزـــج تقوب ثحاــــبلا نكمي ال:٨ ةّداملا
اطاشن وأ احبرم اصاـخ اطاــشــن سراــمـــي نأ ثـــحـــب دـــقــع مرــبأ
ةـــــفصب نـــــيوـــــكـــــتـلاو مــيــلــعــتــلــل اــماــهــم ىلوــتــي وأ اــيــلــيــمــكـــت

صــيـخرــت دـعــبو ىوــصــقلا ةرورـــضلا ةــلاــح يفّ الإ يوــناــث لـــغــش
.ةيلصألا هتسسؤم نم

ثحبلا ةطشنأ ةسرامم ىلع بترتي نأ نكمي ال:٩ ةّداملا
نم لاح يأ يف ،يئزج تقوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
هماهمل ةبسنلاب ينعملا فظوملا دودرم يف اعجارت ،لاوحألا
.ةيساسألا ةينوناقلا
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ةأفاكملا عــفدب ةقلعــــتملا تادامــــتعالا لجــــست:0٢ ةّداملا
تاسسؤم ةينازيم ناونعب ،هالعأ٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 .ثحبلا عيراشم قاحلإ

صوصنملا ةأفاكملا عفدب ةقلعتملا تادامتعالا لجستو
تائيه قاحلإ تاسسؤم ناونـــعب ،هالـــعأ61 ةداــــملا يف اهــــيلع
.ةينعملا ثحبلا

،موسرملا اذهل ةفلاـــخملا ماـــكحألا عيــــمــــج ىغلت:١٢ ةّداملا
بجر7 يف خرؤـــملا3٥-68 مقر موسرملا ماكحأ  اهنم اميسال
ةأفاكمب قلعـتملاو6891 ةنــــس سرام81 قـــــفاوـــملا6٠٤1 ماع
نم21و11 ناـــتداملاو ،لدعـــملا ،نيـــغرفـــتملا ريــــغ نيـــثـــحاــــبلا
ماـع لاوــش32 يف خرؤـملا232-٠1 مـــــقر يذيـــفـــنتـــلا موـــسرملا

طورــش ددـــحي يذلا٠1٠2 ةنـــــس رـــبوـــتكأ2 قـــفاوــــملا13٤1
ذاتـــسألا وأ يعماــــجلا يئافـــشـــتسالا ثــــحـــبلا ذاتسألا ةـــسراــــمم

.امهتأفاكم تايفيك اذكو ثحبلا تاطاشن ثحابلا

ةّيمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشــــني:٢٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ71 قفاوــملا2٤٤1 ماع ناضـــمر٥ يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٥٤١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةمئاق ددــــحي ،١٢0٢ ةــــنـــس لـــــيرــــبأ٧١ قــــفاوــــــملا٢٤٤١
.ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا تاطاشنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــــقاــــطلا رـــــــــيزوو ةراـــــــــــجــــتلا رــــيزو رـــــيرــــقت ىلع ءاـــــنب –
لاغــــشألا رــــيزوو ةينالديــــصلا ةعانــــصلا رــــيزوو مجاـــــنملاو
،لقنلاو ةيمومعلا

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا٥٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع
،مجانملا

ماع لاوش21 يف خرؤــــمـلا7٠-٠2 مـــــقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،ةلّدعملا هنم٠٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤــــملا٠73-91 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

تمت يذلا يئزجتقوب ثحابلا ةأفاكم عفدت:٥١ ةّداملا
،هالعأ٤1 ةداملا يف ةروكذملا ثحبلا تاطاشنب لفكتلل هتوعد

 .ةينعملا ةيملعلا ةئيهلا نم يباجيإ مييقت ىلع ءانب ،ًايونس

هتوعد تمت يذلا يئزج تقوب ثحابلا ديفتسي:6١ ةّداملا
تاطاشن نع ةأفاكم نم ،ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ يف

: يتأي امك يرهشلا اهغلبم ددحي ،ثحبلا
: ثـــحب رـــيدـــمو ذاـــتــــسأو يعـــماـــج يئافشــــتسا ذاتــــــسأ –

،جد٠٠٠.٠6
ذاــتسأو ،”أ“ مسق ،يعـــماـــج يئاـــفشتــــسا رـــضاـــحم ذاتــــسأ –

،جد٠٠٠.٠٥ :”أ“ مسق ،ثحب ذاتسأو ،”أ“ مسق ،رضاحم
ذاتسأو ،”ب“ مســق ،يعــــــــماجيئافشــــــــــتسا رضاحم ذاتــــسأ –

،جد٠٠٠.٥٤ :”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأو ،”ب“ مسق ،رضاحم
مسق ،دعاسم ذاتسأو يعماج يئافشتسا دعاسم ذاتسأ –

،جد٠٠٠.٥3 : ثحبلاب فلكمو ،”أ“
.جد٠٠٠.٥2 : ثحبلاب قحلمو ،”ب“ مسق ،دعاسم ذاتسأ –

دعاقتلا تاكارتشال عضختو رهشأ ةتس لك ةأفاكملا عفدت
.يعامتجالا نامضلاو

رهشأ ةتس لك عفدت يتلا ةأفاكملا  ةصح لثمت:٧١ ةّداملا
ىلإ اهعــفد عـــضـــخي يتلا ،ةيونــــسلا ةأفاــــكملا غلــــبم نم ٥2%
لوؤسم هيلع دهشي يذلا ثحبلا طاشنل ةيلعفلا ةسرامملا

.ثحبلا ةئيه

ىلإ ةيونسلا ةأفاكملل يونسلا غلبملا ةيقب عفد عضخيو
يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا نم يباجيإ مييقت
.يجولونكتلا ريوطتلاو

ثحابلل ثحبلا تاطاشنل يبلسلا مييقتلا يدؤي :٨١ ةّداملا
ثــــحبلا تاطاــــشنب لفـــكتلل هتوـــعد تـــمت يذلا يئزــــج تقوب
.ثحبلا دقع خسف ىلإ ،هالعأ٤1 ةداملا يف ةروكذملا

هتسسؤم ىلإو ينعملا ىلإ ثحبلا دقع حسف نم ةخسن ّغلبت
.ةيلصألا

تقوب ثحابلل ثحبلا دقع خسفب ةقلعتملا نوعطلا عدوت
ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاــــكولل يملــــعلا سلــــجملا ماـــمأ يئزج
.اهيف ّتبلل ةينعملا

ثحابلل ثحبلا تاطاشنل يبلسلا مييقتلا يدؤي:٩١ ةّداملا
ةيــــنــــطولا جـــمارـــبلا راــــطإ يف هتوـــــعد تـــمت يذلا يئزـج تقوب
.ثحبلا دقع خسف ىلإ ثحبلل

ثحبلل ةينطولا جماربلا ذيفنتب ةقلعتملا نوعطلا عدوت
يذلا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا ىدل
وأ جمانربب ةينعملا ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا ىلإ اهمدقي
.اهيف ّتبلل ثحبلا جمارب


