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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص 2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةينفلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،2202 ةنس تشغ ٩2
.ةشعنملا تابورشملا ضعب صئاصخ ددحت يتلا

––––––––––––

،تارداصلا ةيقرتو ةراجّتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزوو

 يف خرؤملا 8٥1-٠2 مقر يساــــئرــلا موـــسرـــملا ىـــضـتـقـمب–
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 1٤٤1 ماع لاوش 12
،يحصلا نمألل ةينطو ةلاكو ثادحإ

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

 يف خرؤملا 93-٠9 مــقر يذــيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
 قلعتملاو ٠991 ةنس رياني ٠3 قفاوملا 11٤1 ماع بجر 3
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

 يف خرؤملا ٥6-29 مقر يذيـفـنـتلا موـــسرــملا ىــضـتـقمبو–
 قلعتملاو 2991 ةنس رياربف 21 قفاوملا 21٤1 ماع نابعش 8

 لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 يـف خرؤملا 691-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ٤٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72
 عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملا لالغتساب قلعتملاو
،ممتملاو لدعملا ،اهتيامحو

 يف خرؤملا 913-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ 7 قفاوملا ٥2٤1 ماع نابعش 22
 اهدامتعاو ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ريبادت دادعإ ئدابم
،اهذيفنتو

 يف خرؤملا ٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتقـمبو–
 قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 62٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤
 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم 82

 يف خرؤملا ٥21-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 11٠2 ةنس سرام 22 قفاوملا 23٤1 ماع يناثلا عيبر 71
 لدعملا ،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعونب قلعتملاو
،ممتملاو

 يف خرؤملا 973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 3٠2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 21٠2 ةنس ويام 6 قفاوملا 33٤1 ماـــع ةــيـناــثــلا ىداــمــج ٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا ٤12-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 21٠2 ةنس ويام ٥1 قفاوملا 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32
 يف ةـيـئاذـغـلا تاـفاضملا لاـمـعـتسا تاــيــفــيــكو طورش دّدــحــي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

 يـف خرؤملا 873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو–
 دّدحي يذلا 31٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم ٥
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 يف خرؤملا 663-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 63٤1 ماع رفص 22
 حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف اهب

 يف خرؤملا 27-٥1 مقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
 ٥1٠2 ةنـس رــيارـبـف 11 قـــفاوــملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر 12
 ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
 اـهـماـهـم دـيدــحتو ،اــهـتحـفاـكــمو ةــلــقنـتملا رــيـغ ضارــمألا نــم
،اهريسو اهميظنتو

 خرؤـملا 271–٥1 مــقر يذــيـفنـتلا موـــسرـــملا ىضــتـقـــمـبو–
 يذــلا ٥1٠2 ةنس وينوي ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع ناضمر 8 يف

 صئاصخلا لاـجـم يف ةـقـبــطملا تاــيــفــيــكــلاو طورشلا ددــحــي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

 يف خرؤملا 992–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 83٤1 ماع رفص 32

 ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا هذه فيظنت تارضحتسم اذكو ،ةيئاذغلا داوملا

 يف خرؤملا 26–71 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
 71٠2 ةـنـس رــيارــبـف 7 قــفاوـملا 83٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـــج ٠1
 ةيـنـفلا حــئاوــلل ةـقــباــطملا مــسو عــضو طورــشـب قــلـعـتـملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

 يف خرؤملا ٠٤1-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا 71٠2 ةنس ليربأ 11 قفاوملا 83٤1 ماع بجر ٤1

 داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا
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 يف خرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 393-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 يف خرؤملا ٥31-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس سرام ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 72

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص

 بجر ٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
 ةحئاللا نمضتملاو 12٠2 ةنس رياربف 61 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 زمرلا عضو ىلع ةقبطملا تايفيكلاو طورشلل ةددحملا ةينفلا
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا تاجوتنملا ىلع )رابدوك( يدومعلا

 خرؤملا 83٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 تايوتسم فلتخم ددحي يذلا 71٠2 ةنس سرام 92 يف

،ةقباطملا مييقت تاءارجإو

:يتأي ام نوررقي

 موــسرـملا نــم 82 ةداــملا ماــكـحأل اــقــيـبـطـت :ىلوألا ةداملا
 62٤1 ماــع ةدـعـقـلا يذ ٤ يـف خرؤملا ٤6٤-٥٠ مـقر يذــيفـنـتلا
 روــكذــملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا
 ددحت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ

.ةشعنملا تابورشملا ضعب صئاصخ

: ةيتآلا تاجوتنملا ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت : 2ةداملا

،ادانوميللا –

،ادوصلا –

،ةرطعملا ةيزاغلا تابورشملا –

،ةرطعملا ةيزاغلا ريغ تابورشملا –

،ةرطعملا ةيروفلا تابورشملا تارضحتسم –

،ةيرّكسلا تابورشملا –

،بيلحلاب تابورشملا –

،ياشلا تاصلختسمب تابورشملا –

.ةقاطلا تابورشم –

 هكاوفلا رئاصع ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت ال : ٣ ةداملا
 هكاوفلا رئاصعب تابورشملاو رضخلا رئاصعو هكاوفلا راتكنو
 تابورشملاو نييضايرلل ةيوقاطلا تابورشملاو رضخلا وأ/و
.ةيلوحكلا تابورشملاو رّمخملا بيلحلا نم اساسأ ةدعملا

:  يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٤ ةداملا
 يزاغ ،برشلل حلاص ءام نم ّرضحم جوتنم : ادانوميل –

 فاضمو نولم ريغو فافش ،رّكسم ،نوبركلا ديسكوأ يناثب
 دنعو نوميللا نم ةـيـتأـتـم ،معط تاذ وأ ةرطعم داوم هيلإ
 جوتنملا نوكي نأ نكميو .قوذ تاذ ىرخأ عاونأ نم ،ءاضتقالا

.اركع وأ ايفاص
 يزاــغ ،برـشلل حــلاــص ءاــم نــم رّـضـحم جوـتنم : ادوص –

 ،تارـطـعـم هــيـلإ فاـضـمو ،رـــّكـسـم ،نوــبرـكــلا دـيـسـكوأ يـناـثـب
 تاــــتاـــبـن ،رـــطـعلا تاـــبـسـكمو ،هـــكاوـــفـلا تارــطـعـم اـــمـيسال
.اركع وأ ايفاص جوتنملا نوكي نأ نكميو .هكاوفلا رئاصع وأ

 حلاص ءام نم رضحم جوتنم : رطعم يزاغ بورشم –
 رّكسلا هيلإ فاضمو ،نوبركلا ديسكوأ يناثب يزاغ ،برشلل
 ةيعيبطلا ةيندعملا هايملاب هريضحت نكميو .تاهكنمو هنودب وأ
.عبنملا هايم وأ

 ءام نم رضحم جوتنم : رطعم يزاغ ريغ بورشم –
 نكميو .تاهكنمو هنودب وأ رّكسلا هيلإ فاضم ،برشلل حلاص
.عبنملا هايم وأ ةيعيبطلا ةيندعملا هايملاب هريضحت

 رضحتسم : رطعملا يروفلا بورشملل رضحتسم –
 حمسي ،برشلل حلاصلا ءاملا نم مجح هل فيضأ اذإ يذلا

.رطعم يزاغ ريغ بورشم ىلع لوصحلاب
 لوصحلا متي رطعمو زّكرُم جوتنم : يركس بورشم –

 .برشلل حلاص ءام يف ركسلا ةباذإب هيلع
 قيرط نع هيلع لصحتم جوتنم : بيلحلاب بورشم –

 ريغ وأ رّمخملا بيلحلا ىلإ برشلل حلاصلا ءاملا ةفاضإ
 بيلحلا وأ ،ايئزج ةدشقلا هنم ةعوزنملا بيلحلا وأ ،رمخملا
 لصم ىلإ وأ مسدلا لماكلا بيلحلا وأ ،ةدشقلا هنم ةعوزنملا
.بيلحلا ضيخم ىلإ وأ بيلحلا

 هيلع لصحتم جوتنم : ياشلا تاصلختسمب بورشم –
 .ياشلا تاصلختسم ىلإ برشلل حلاصلا ءاملا ةفاضإ قيرط نع
 تايّلحملا وأ/و رّـكــسـلا جوتنملا اذـــه ىلإ فاــضـي نأ نـكـمـيو
.تاهــّكنملا وأ

 حلاصلا ءاملا نم رضحم جوتنم : ةقاطلا بورشم –
 ىرخأ ةهبنم داوم ىلعو نييفاكلا ىلع يوتحي يذلاو برشلل
 غنيسنيجلا وأ اناراوغلا وأ نوتكالونوروكولغلا وأ نيروتلا لثم
 لثم ىرخأ داوم هيلإ فاضت ،ىرخأ ةيتابن تاصلختسم وأ
 حالمألا وأ تانيماتيفلا وأ ةينيمألا ضامحألا وأ تارديهوبركلا
 اذهب قحلملا يف ةددحملا ىوصقلا دودحلا مارتحا عم ةيندعملا
.رارقلا

 مارغ ٥٠1 يلكلا ركسلا ةبسن زواجتت ّالأ بجي : 5 ةداملا
 ءانـثـتساـب ،رارــقـلا اذــه عوــضوــم تاــبورــشملا يـف رـتــلـلا يـف
.ةيرّكسلا تابورشملا

 يف نوبركلا ديسكوأ يناث ةبسن لقت ّالأ بجي : 6 ةداملا
.رتللا يف مارغ 2 نع ةيزاغلا تابورشملا
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 كالهتسالل ةزهاجلا تابورشملا نوكت نأ بجي : 7 ةداملا
 ةأبعملا وأ ةبضوملا ريغو ناكملا نيع يف اهريضحت متي يتلا

 ،كلهتسملا مالعإ اميس ال ،رارقلا اذه ماكحأل ةقباطم ،اقبسم
.تابورشملا هذه تانوكم نع ةمئالم ةليسو يأب

 رارقلا اذه عوضوم ،تابورشملا لّكشت ّالأ بجي : ٨ ةداملا
 تابلطتملل بيجتست نأ بجيو ،كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ
 اـمـيـس ال ،لوــعـفملا يراـسـلا مــيـظـنـتلا يـف اـــهـيـلـع صوصـنـملا

 صئاصـخلاو تاــثوـلـملاو ةـيـئاذــغـلا تاــفاـضملاــب ةــقـلـعـتملا كلــت
 داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألاو ةيجولويبوركيملا
 داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

 نم جتانلا لوناثيإلا نم ةبسن دوجوب حمسي : ٩ ةداملا
 يتلا تابورشملا يف )مجح /مجح(% 1,٠ نع ديزت ال رمختلا

.تاتابنلا وأ هكاوفلا تاصلختسم وأ هكاوفلا ىلع يوتحت

 يناث ةقاـطلا تاـبورـشـم ىلإ فاـضــي نأ نـكـمـي : 0١ ةداملا
 اهيلإ افاضم وأ /و ةرطعم نوكت نأ نكميو ،نوبركلا ديسكوأ
.تايلحملا وأ/و رّكسلا

 ةددحم فوفر ىلع ،ايرصح عيبلل اهضرع متي نأ بجيو
 ىرـــخألا تاـــبورشـملا نــع اــهـلـصـف بـجـيو .اــهـل ةصـصـخـمو
 يف ةروكذملا تانايبلا نمضتت نأو ،ةيئاذغلا تاجوتنملاو
 ةلباق ريغو ةءورقمو ةيئرم فورحب ةبوتكم ،هاندأ 61 ةداملا
.وحملل

 اـــقــفو نيـنـكـلا ىلــع ادوــصـلا يوـتـحـت نأ نــكـمــي : ١١ ةداملا
.هاندأ 61 ةداملا  يف ةددحملا تانايبلل

 مارغيليم 38 ادوصلا يف نينكلا ةبسن زواجتت ّالأ بجيو
.رتللا يف

 تابورشملل هكاوفلا ريصع فاضي نأ نكمي : 2١ ةداملا
.ةرطعملا ةيزاغلا ريغ وأ ةيزاغلا

 تاصلـختـسـمب تاــبورـشملا يوـتـحت نأ نـكـمـي : ٣١ ةداملا
 بل وأ هــكاوـفـلا ريـصع زــكرــم وأ هــكاوـــفـلا ريصـع ىلع ،ياشلا
 تاجوتنملا هذه نم طـيـلـخ وأ هـــكاوـــفـلا ةدـــيـصـع وأ هـــكاوــفــلا

.نوبركلا ديسكوأ يناث زاغ اهيلإ افاضم وأ/و

 نع لقت ةبسن ىلع تابورشملا هذه يوتحت نأ بجيو
.ياشلا تاصلختسم نم رتللا يف دحاو مارغ

 ىلــع ةــيرـكـسلا تاــبورـشملا يوـتـحت نأ نـكـمـي : ٤١ ةداملا
 .هكاوفلا ريصع

 %٥٥ نع لقي ال ام ىلع تابورشملا هذه يوتحت نأ بجيو
 .يئاهنلا جوتنملا نزول ةبسنلاب ةيمكلا هذه ساقت .رّكسلا نم
 نوكي امدنع %٠٥ ىلإ ةيمكلا هذه ضفخ لصي نأ نكميو
 تابورشملا يف ايرصح ةدوجوملا هكاوفلا رئاصع وأ ريصع
 رّكسلا نوكي امدنع وأ تايضمحلا رئاصع نع ةرابع ةيرّكسلا
.زوتكرفلا وه اهل فاضملا

 بيلحلا ضيخم وأ بيلحلا ةبسن نوكت نأ بجي : 5١ ةداملا
 /مجح( %٠1 ،لقألا ىلع ،بيلحلاب ةرّضحملا تابورشملا يف
.بيلحلا لصم نم )مجح /مجح( %٥2 لقألا ىلع وأ )مجح

 تاّيلحملا وأ/و رّكسلا تابورشملا هذه ىلإ فاضي نأ نكميو
 هكاوفلا بــل وأ هـــكاوـــفـلا رـيـصـع زـــّـكرـــم وأ هــــكاوــفــلا رـيـصـع وأ
.تاهكنم وأ تاجوتنملا هذه نم طيلخ وأ هكاوفلا ةديصع وأ

.ةبسانملا ةيرارحلا ةجلاعملل بيلحلا عضخي نأ بجيو

 اهيلع صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلع ةدايز : 6١ ةداملا
 بجي ،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف

 تانايبلا رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا مسو نمضتي نأ
: ةيتآلا

 ٤ ةداملا يف ةفرعم يه امك تابورشملا عيب تايمست –
،هالعأ

 ،ةلاحلا بسح ،"ادوص" ةيمست لادبتسا وأ ميمتت نكمي –
: يتأي امب

 الوـكـلا ىلع يوتحت يتلا ادوصلل ةبسنلاب ،"الوك" ةيمست –
،نييفاكلاو كيروفسوفلا ضمحو نولم لماعك ليماركلاو

 يتلا ادوـصـلل ةـبـسـنـلاـب ،"رـتـيب" وأ "كـينوـت" ةـيــمـسـت –
،نينكلاو ةرم تاصلختسم ىلع يوتحت

،رتيبلاو كينوتلا يف نينكلا دوجو نايب –

 بورشم" وأ "ةهكافلاب يرّكس بورشم" تايمستلا –
 يتلا ةيرّكسلا تابورشملل ةبسنلاب "ةهكافلا ريصعب يرّكس
 نم %7 وأ هكاوفلا ريصع نم %٠1 ىلع ،لقألا ىلع ،يوتحت
 تايمست ىدحإ لامعتسا اضيأ نكميو .تايضمحلا ريصع
 يرـّكس بورشم" وأ "....ـب يركس بورشم" : ةيتآلا عيبلا

،ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا دادعتب ةممتم "... ريصعب

 يف ةمدختسملا تاتابنلا وأ هكاوفلا وأ ةهكافلا مسا نايب –
 تابورشملاو ةرطعملا ةيزاغلا تابورشملاو ادوصلا ريضحت
 تابورشملاو ةيركسلا تابورشملاو ةرطعملا ةيزاغلا ريغ
،بيلحلاب

 "رــطــعـم يزاـــغ بورـــشـم" تاـــيـمـسـت مـيـمـتـت نــكـمــي –
 "يعيبط يندعم ءامب" : ةرابعب "رطعم يزاغ ريغ بورشم"و
 ةيعيبطلا ةيندعملا هايملا لامعتسا ةلاح يف ،"عبنملا ءامب" وأ
،تابورشملا هذه عنص يف عبنملا هايم وأ

: بيلحلاب تابورشملل ةبسنلاب –

 ةراــبـــعب "بيـلــحلاب بورـشـم" ةـيــمسـت مــيــمــــتت نــكــمــــي •
 رـيـصعـل ةيوئاملا ةبسنلا نوكت امدنع ،"هكاوفلا ريصعب"
 هكاوفلا ةديصع وأ هكاوفلا بل وأ هــكاوفـلا ريـصـع زـــّكرم وأ هكاوــفــلا
 جوتنملا نم %٠1 ،لقألا ىلع ،تاجوتنملا هذه نم طيلخ وأ
،يئاهنلا
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 ىوتحم" ةرابعب هتبسن عم يساسألا نوــّكملا نايب •
 ةيوئاملا ةبسنلا قفاوي )س( ثيح ،"ةئاملاب )س( بيلحلا
،مجح /مجح ساسأ ىلع ةبوسحملا بيلحلل

 ةرشابم "ةئاملاب )س( بيلحلا ةبسن" نايب عضو بجي •
،عيبلا ةيمست نم برقلاب

 امدنع ،بيلحلا هنم يتأتملا يــناوــيــحلا فــنـصـلا ناــيــب •
،ةرقبلا بيلحب رمألا قلعتي ال

 ةبسنلاب ةمدختسملا ياشلا تاصلختسم ةبسن نايب –
،ياشلا تاصلختسمب تابورشملل

 يوتحت يتلا تاجوتنملل ةصصخم "جلثم ياش" ةيمست –
 تاصلختسم نم رتللا يف دحاو مارغ نع لقت ال ةبسن ىلع
،يئاهنلا جوتنملا يف ياشلا

 ليكشت ةداعإل ةمزاللا برشلل حلاصلا ءاملا ةيمك نايب –
 تارضحتسمل ةبسنلاب لامعتسالا ةقيرط اذكو بورشملل
،ةرطعملا ةيروفلا تابورشملا

  تاريذحتــلا عضوت نأ بجي ،ةقاطلا تابورشمل ةبسنلاب –
: يتأي ام اميس ال ،مسولا نم دحاو ناكم يف اهب ةطبترملا

: بسانت ال" – )أ(

،تاعضرملا وأ لماوحلا ءاسنلا –

،)61(ةرشع ةسداسلا نس نود لافطألا –

،يومدلا طغضلا عافترا ىضرمو يركسلا ىضرم –

،نييفاكلل ةيساسحلا يوذ صاخشألا –

 ،بــلــقـلا روصــقو عرصلا نم نوناـــعـي نــيذــلا صاخشألا –
،نيروتلا ىلع يوتحت تابورشملا تناك اذإ

 ماــصـفــنا وأ بلقلا ضارـمأ نــم نوناــعـي نيذــلا صاـخشألا –
 تابورشملا تناك اذإ ،مونلا ةلق نم نوناعي وأ ةيصخشلا

  ،"غنسنيجلا ىلع يوتحت

،"لوحكلا عم اهطلخ متي ّالأ بجي" – )ب(

،"دحاولا مويلا يف لم 005 زواجت مدع بجي" – )ج(

 ةيضاير نيرامتب مايقلا ءانثأ اهلوانت مدع بجي" – )د(
،"ةفثكم

."مونلا يف بارطضا ىلإ يدؤت" – )ج(

 ةيليلحتلا تانايبلا ىلإ ريشي ءاعدا يأ عنمي : 7١ ةداملا
 ةبسنلاب عبنملا هايم وأ ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةلصفملا
 هايم وأ ةيعيبطلا ةيندعملا هايملاب ةرطعملا تابورشملل
.عبنملا

 قحلملا

 اهب حومسملا داوملل ىوصقلا دودحلا

ةقاطلا تابورشم يف

ىوصقلا ةيمكلاداوملا

رتليلم 00١ لكل 

نييفاك


نيروت
نوتكالونوروكولغلا

لوتيسونيإ
نيساين
نيماتيف
نيماتيف
نيماتيف

كينيثوتنابلا ضمح
نيماتيف

–)ىندأ دح( غم ٥,٤1
)ىصقأ دح( غم 23

غم ٠٠٤
غم ٠٤2

غم ٠2
غم 8
غم 2
غم 8
غم ٤
غم ٤

مارغ وركيم 2

B6

B1

B2

B12

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

 ىلع هكاوفلل ينايبلا ليثمتلا يدؤي ّالأ بجي : ٨١ ةداملا
 ةمدختسملا هكاوفلاب قلعتي اميف كلهتسملا ليلضت ىلإ مسولا

.رارقلا اذه عوضوم تابورشملا ريضحت يف
 ماكحأل لاثتمالا نيينعملا نيلخدتملا ىلع بجي : ٩١ ةداملا

 ةديرجلا يف هرشن خيرات نم )1(ةدحاو ةنس ةدم يف رارقلا اذه
.ةيمسرلا

 ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرجــلا يـف رارــــقــلا اذـــــه رـــشــني : 02 ةداـمـلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ 92 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفـص 2 يـف رــئازــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس

ةعانصلا ريزو



رادغز دمحأ

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

ةحصلا ريزو



ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يئاملا نمألاو 

ينسح ميرك

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو

قيزر لامك


