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يف خرؤملا391-٤1 مـقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتــقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــــسرملا نـــــــم67 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــــــــــقيبطت: ىـلوألا ةداملا
قــفاوـملا92٤1 ماــع مّرـحـم11 يف خّرؤـملا٤٠-8٠ مـقر يذــيفنتلا

اـيلـــعلا بـصانملا ددــع ددحي ،هالـعأ روـكذملاو8٠٠2 ةنس رياني91
تاــسـسؤــملا يـف ةــكرـتشـملا كالـسألل نيـمتـنملا نيـفـظومــلل
لودجلل اقـبط ،ايـلـعـلا ةمـكـحملا ناونـعـب ،ةـيـموــمـعلا تارادإلاو
: يــتآلا

يف خرؤملا٥72–12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب–
نّمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نّمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازوـــلا يــف اــهتزــهــجأو ةـــيزـــكرــملا ةرادإلا لـــكاــيــه ددـحـي
،هنم7و3 ناتداملا اميسال

يف خرؤـملا٤٥–٥9 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا77–31 مــقر يذيفـنـتلا موــسرـملا ىضــتـقــمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لّوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا391-٤1 مـقر يذـيـفنتلا موــسرملا ىضـتــقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةيفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا٤31–12 مقر يذيفنـــتلا موـسرملا ىضتقـــمبو–
نّمضتملاو12٠2ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،هنم11 ةداملا اميس ال

يـف خّرؤــمـلا كرــتــشمـــلا يرازوــــلا رارــــقـــلا ىــضــتـقــــــمـبو–
يذلا٤1٠2 ةنس ربمتبس32 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ82
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا مّظني

،بتاكم يف

:يتأي ام نورّرقي
موــسرــملا نــم11 ةداــملا ماـكــحأل اــقـيــبـطـت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤31–12 مـقر يذــيفنتلا
ىلإ رارـقـلا اذــه فدـهـي ،هالــعأ روــكذــملاو12٠2 ةنس لـيرــبأ7
يلاــعـلا ميـلـعـتلا ةرازو يـف ةــيزــكرــملا ةرادإلا مـيـظـنت دــيدـحـت
.بــتاــكم يـف يـمـلـعلا ثـحـبلاو

،نــيوــكـتلاو ميـلـعـتلل ةــماـــعــلا ةـــيرـــيدــملا مـــظـنـت :٢ ةداملا
: يتأي امك

،يناـثــلاو لوألا نــيروــطــلا يف مــيــلــعــتــلا ةــيرــيدــم –١
:يتأي امك مظنتو

،لّوألا روــّطـــلا يف مـــيـــلـــعـــتـــلـــل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا – أ
:بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،همييقتو ايجولونكتلاو مولعلا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–
،همييقتو ةيداصتقالاو

.همييقتو نونفلاو تاغللا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–

ةّيمـــــسرــلا ةدــــــيرــــجلا يـف رارـــــقلا اذـــــــــه رــــــشني :٢ ةداـــملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس91 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص21 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ددعلاةبعشلا

ةرادإلا
ةماعلا

2

2

1

1

ايلعلا بصانملا

يف عورشمبو تاساردلاب فلكم
ةيزكرملا ةرادإلا

ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماـع مرـحم7٢ يفخّرؤـم كرتشم يرازو رارق
ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت دّدحي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس5
.بتاكم يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو
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،يناثلا روـّطـلا يـف ميــلـعــتـلل ةـيــعرــفـلا ةــيرــيدـمـلا – ب
:بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

اـيـجوـلوـنـكـتـلا يفو موـلـعـلا يف مـيـلـعـتـلا ةـعـباــتــم بتــكــم–
،همييقتو

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–
،همييقتو ةيداصتقالاو

.همييقتو نونفلاو تاغللا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–

،ةـيرـطـيـبـلاو ةـيـبـطـلا موـلـعـلـل ةـيـعرــفــلا ةــيرــيدملا – ج
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

،همييقتو نانسألا بطو  بطلا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–

ةرـطـيـبـلا موـلـعو ةـلدـيصلا يف مـيـلـعـتـلا ةـعــباــتــم بتــكــم–
.همييقتو

نم نّوـكـتـتو ،اـيـلـعـلا سرادـمـلـل ةـيـعرــفــلا ةــيرــيدملا –د
:بتاكم )3( ةثالث

ةذـتاسألل اـيـلـعـلا سرادملا يف مـيـلـعــتــلا ةــعــباــتــم بتــكــم–
،همييقتو

مولعلا يف ايلعلا سرادملا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–
،همييقتو ةسدنهلاو

مولعلا يف ايلعلا سرادملا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–
.همييقتو ةيناسنإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

:يتأي امك مظنتو،هاروتكدلا يف نيوكتلا ةيريدم –٢

،ثلاـثـلا روـّطـلا يف نــيوــكــتــلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا – أ
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،هميظنتو ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ةجمرب بتكم–

هـتـعـباـتـمو ثلاـثـلا روـطــلا يف نــيوــكــتــلا لــيــهأت بتــكــم–
 ،همييقتو

تاسسؤملل ةيملعلا ناجللاو سلاجملا ةعباتم بتكم–
.ةيعماجلا

مولعلا يف هاروتكدلاو ةماقإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
:بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو،ةيبطلا

نيوكتلاو ةينطولا تاقباسملاو تاناحتمالا ةعباتم بتكم–
،ةيبطلا مولعلا يف هاروتكدلا يف

،تاصبرتلا نيدايم ليهأت بتكم–

.تاعاطقلا نيب امو ةيجوغاديبلا تائيهلا ةعباتم بتكم–

نم نّوكتتو،ينيوكتلا ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
:)2( نيبتكم

يعـماجلا ينـيوـكــتــلا ثحــبــلا عــيراشم ةــجــمرــب بتــكــم–
،اهتعباتمو

.يعماجلا ينيوكتلا ثحبلا عيراشم مييقت بتكم–

:يتأي امك مظنتو ،يلاعلا نيوكتلا ةيريدم–٣

نّوكتتو ،ةيجوغاديبلا ةياصولل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
:)2( نيبتكم نم

،ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم تابلط بتكم–

.ةيجوغاديبلا ةياصولل ةيعاطقلا ناجللا لمع ةعباتم بتكم–

نيوكتلل ةصاخلا تاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو،يلاعلا

،دامتعالا تابلط تافلم ةسارد بتكم–

نيوكتلل ةصاخلا تاسسؤملا ريس مييقتو ةعباتم بتكم–
.يلاعلا

،ةسسؤملا عم ةقالعلاو تاصبرتلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

،لصاوتملا نيوكتلاو تاصبرتلا بتكم–

.ةسسؤملا عم تايقافتالاو ةيتالواقملا بتكم–

: يتأي امك مظنتو،تالداعملاو تاداهشلا ةيريدم –٤

)3( ةثالث نم نّوكتتو ،تاداهشلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم

،قيثوتلا بتكم–

ةــعضاخلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا تاسسؤم تاداــهش بتــكــم–
،ةيجوغاديبلا ةياصولل

ميلعتلا تاداهشو نيجّرختملل ةينطولا ةيقاطبلا بتكم–
.يلاعلا

)٤( ةعبرأ نم نّوكتتو ،تالداعملل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: بتاكم

،يناثلاو لوألا نيروطلا تاداهش ةلداعم بتكم–

،ثلاثلا روطلا تاداهش ةلداعم بتكم–

،ةيرطيبلاو ةيبطلا مولعلا تاداهش ةلداعم بتكم–

.ايرولاكبلا ةداهشو بناجألا تاداهش ةلداعم بتكم–
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:يتأي امك ةيرشبلا دراوملا ةيريدم مظنت :٣ ةداملا

نّوكتتو،نيثحابلاو ةذتاسألل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،نيثحابلاو ةذتاسألا تادادعتل يعُّقوتلا رييستلا بتكم–

،نيثحابلا ةذتاسألا بتكم–

،نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا بتكم–

.نيمئادلا نيثحابلا بتكم–

ةيزكرملا ةرادإلا يمَدختسمل ةيــعرـفـلا ةــيرــيدــملا –ب
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم نّوكتتو،عاطقلا تاسّسؤمو

ةرادإلا يمدختسمل ةينهملا تاراسملا رييست بتكم–
،اهتعباتمو ةيزكرملا

حلاصملا ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمَدختسملا بتكم–
،ةياصولا تحت تاسسؤملل

تاسسؤملل نعطلاو ةكراشملا ناجل رييست ةعباتم بتكم–
،ةياصولا تحت

ةـيـنـهملا تاراسمـلـل يمـقرـلا رـيـيستـلا ةـعـباــتــم بتــكــم–
.عاطقلا يمدختسمل

:)2( نيبتكم نم نّوكتتو ،تاراطإلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج

،ايلعلا فئاظولا بتكم–

.ةياصولا تحت تاسسؤملل ايلعلا بصانملا بتكم–

ىوـتـسـملا نيســحــتو نيوكتلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا –د
:بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو ،فراعملا ديدجتو

جماربو تاونسلا ةدّدعتملاو ةيونسلا تاّططخملا بتكم–
،نيوكتلا

،نيوكتلا تاطّطخم ذيفنت بتكم–

.همييقتو نيوكتلا ةعباتم بتكم–

: يتأي امك ةيلاملا ةيريدم مظنت :٤ ةداملا

نم نّوكتتو ،رييستلا ةينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
:بتاكم )٤( ةعبرأ

تاــمدخلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا رــيــيست ةــيــنازــيــم بتــكــم–
،ةيعماجلا

،ةيعماجلا تاسسؤملا رييست ةينازيم بتكم–

،ةيثحبلا تاسسؤملا رييست ةينازيم بتكم–

.ةيزكرملا ةرادإلل ةبساحملا بتكم–

نم نّوكتتو،زيهجتلا ةينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،عاطقلل ةيرامثتسالا جماربلا طيطخت بتكم–

،ةيرامثتسالا عيراشملا ليومت بتكم–

،ةيرامثتسالا عيراشملا جاضنإ ةعباتم بتكم–

.ةيرامثتسالا عيراشملا ذيفنت ةعباتم بتكم–

تازيهجتلاو تاءانبلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نّوكتتو،سييقتلاو

،تاساردلا ةعباتم بتكم–

،زاجنإلا تايلمع ةعباتم بتكم–

،زيهجتلا تايلمع ةعباتم بتكم–

.سييقتلا بتكم–

نم نّوكتتو ،رييستلا ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا –د
: بتاكم )٤( ةعبرأ

تاسسؤملل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةعباتم بتكم–
،ةيعماجلا

تامدخلل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةعباتم بتكم–
،ةيعماجلا

تاسسؤملل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةعباتم بتكم–
،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويدو ةيثحبلا

ةــباــقرــلا تاــئيــهو تاسسؤم رــيراــقــت ةــعــباـــتـــم بتـــكـــم–
.اهلالغتساو

دوقـعلاو تاـكـلـتمملاو لــئاــسوـلا ةــيرــيدــم مـظـنت:5 ةداملا
: يتأي امك

نم نّوكتتو،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،ةيزكرملا ةرادإلا تابكرم ةريظح رييست بتكم–

تارمتؤملاو تالقنتلاو لقنلاو ماهملاب فيلكتلا بتكم–
،تايقتلملاو

،ةيزكرملا ةرادإلاب ةنايصلاو ةفاظنلاو نمألا بتكم–

.ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا درجو لئاسولا بتكم–

نم نّوكتتو ،عاطقلا تاكلتممل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: بتاكم )3( ةثالث

عاطقلل ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملا ةعباتم بتكم–
،اهتكرحو

،ةنايصلا لاجم يف ةيميظنتلاو ةينقتلا سيياقملا بتكم–

.عاطقلل ةيفيظولا تانكسلا ةيقاطب بتكم–
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نم نّوكتتو،دوقعلاو تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: بتاكم )3( ةثالث

،ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا بتكم–

،ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم بتكم–

.دوقعلاو ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت ةعباتم بتكم–

: يتأي امك ةيبالطلا ةايحلا ةيريدم مظنت:٦ ةداملا

ةشيــعملاو ةساردــلا فورــظــل ةــيــعرــفـــلا ةـــيرـــيدملا – أ
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو ،ةبلطلل

،ةبلّطلل ةسارّدلا فورظ ةعباتم بتكم –

.ةبلّطلا ةقفارم بتكم–

،ةيعماجلا تامدخلا ةيعونل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

،ةيعماجلا تامدخلا ةيعون لوح تاسارّدلا بتكم –

.دراوملا ديشرتو مييقتلاو ليلاحتلا بتكم–

،يعماجلا طسولا يف طيشنتلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

ةــيضاــيرــلاو ةــيــمــلــعــلاو ةــيــفاــقــثــلا تاــطاشنــلا بتــكــم–
،ةيهيفرتلاو

.ةيملعلا يداونلاو ةيبالطلا ةيوعمجلا ةكرحلا بتكم–

يف ةينمألاو ةيحصلا ةياقولل ةيعرفلا ةيريدملا –د
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو،يعماجلا طسولا

،راطخألا نم ةياقولا جمارب بتكم–

لاـجـم يف ةـيـئاـقوـلا رـيـبادـتــلا ةــعــباــتــمو مالــعإلا بتــكــم–
.نمألاو ةّحصلاو ةفاظنلا

يــعـماــجلا لداـبـتلاو نواــعـتـلا ةــيرـــيدـــم مــظــنـت :7 ةداملا
: يتأي امك

،نيمَدختسملاو ةبلّطلا ةيكرحل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،ةذتاسألل ةيجراخلا ةيكرحلا جمارب بتكم–

،ةبلطلل ةيجراخلا ةيكرحلا جمارب بتكم–

.ىدملا ةريصق ةيكرحلا بتكم–

نم نّوكتتو ،بناجألا ةبلطلل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: بتاكم )3( ةثالث

،مهتقفارمو بناجألا ةبلطلا لابقتسا بتكم–

،حنملا رييستو ةماقإلاو جامدإلا بتكم–

.بناجألا نيجيّرخلاو ةيجوغاديبلا ةعباتملا بتكم–

،ةيثحبلاو ةيعماجلا ةكارشلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،تاعماجلا نيب ام لدابتلاو يلودلا نواعتلا تايقافتا بتكم–

،ةيلودلا تاكبشلاو تافلاحتلا بتكم–

.مييقتلاو ةعباتملاو ةظقيلا بتكم–

يعـــماجلا نواـــعـــتـــلا جمارـــبـــل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا –د
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو ،يثحبلاو

ةيلودلاو ةيوهـجلا تامظنملا عم نواعتلا جمارب بتكم–
،ةـيـموكـحلا رـيـغو

،يبوروألا داحتالا عم نواعتلا جمارب بتكم–

.ىربكلا ةيلودلا تايلاعفلاو تايدتنملا بتكم–

ةنـمـقرـلا رــيوـطـتو تاــكـبـشـلا ةـــيرـــيدـــم مــظـنت :٨ ةداملا
: يتأي امك

،تاكبشلاو ةيدعاقلا لكايهلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،ةيزكرملا ةرادإلل ةيلحملا ةكبشلا ةرادإ بتكم–

تاـكـبش عـيراشمل ينـقــتــلا داــمــتــعالاو ةساردــلا بتــكــم–
،عاطقلا تاسسؤمل يلآلا مالعإلا تازيهجتو

.ةيزكرملا ةرادإلل ةيدعاقلا لكايهلا ةرادإ بتكم–

نـم نّوـكـتـتو،مالـعإلا ةـمـظـنأل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا –ب
: بتاكم )3( ةثالث

،هريوطتو هتعباتمو عاطقلل مالعإلا ماظن ذيفنت بتكم–

عاـطـقـلـل ةـيـنـهملا تاـقــيــبــطــتــلا جاــمدإو لــماــكــت بتــكــم–
،اهتعباتمو

.تانايبلا دعاوق لالغتسا بتكم–

نم نّوكتتو،يتامولعملا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: )2( نيبتكم

،ةيتامولعملا تاكبشلاو ةمظنألا نمأ بتكم–

.قفدتلا ةعرس رييستو ةمدخلا ةيعون بتكم–

،ةنمقرلاو ةفرعملا معد ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا –د
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،دعب نع ميلعتلا معد بتكم–

،ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا بتكم–

.اهتيقرتو ةيجوغاديبلا ةيمقرلا مئاعّدلا ديدحت بتكم–
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: يتأي امك فارشتسالاو طيطختلا ةيريدم مظنت :٩ ةداملا

نّوكتتو،ليلحتلاو تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )3( ةثالث نم

،اهميظنتو ةيئاصحإلا تايطعملا عمج بتكم–

،اهليلحتو ةيئاصحإلا تايطعملا ةجلاعم بتكم–

.هيجوتلا ةمظنأو ةيبالطلا تاقفدتلا طبض بتكم–

،ةدوجلا ناــمضو مــيــيــقــتــلـــل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا –ب
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

،عاطقلا عيراشمل مييقتلا ةمظنأ بتكم–

.ةدوجلا نامض بتكم–

،ةـــيـــفارشتسالا تاساردـــلـــل ةـــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدملا –ج
:)2( نيبتكم نم نّوكتتو

،ةيمكلا ةيفارشتسالا تاساردلا بتكم–

.ةيعونلا ةيفارشتسالا تاساردلا بتكم–

: يتأي امك ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم مظنت:٠١ ةداملا

ةـعـبرأ نم نّوكتتو ،ميظـنـتلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا – أ
:بتاكم )٤(

،تاسّسؤملل ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ بتكم–

،ميلعتلا تاسسؤم ريس تائيه ةعباتم بتكم–

،ثحبلا تاسّسؤم ريس تائيه ةعباتم بتكم–

.اهريسو ةياصولا تحت تاسسؤملا ميظنت بتكم–

ةــــيــــنوــــناــــقــــلا تاساردــــلــــل ةــــيـــــعرـــــفـــــلا ةـــــيرـــــيدملا –ب
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم نّوكتتو ،تاعزانملاو

،عاطقلل ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ريضحت بتكم–

يعيرشتلا لمعلا يف عاطقلا ةكراشم ةعباتم بتكم–
،ةموكحلل يميظنتلاو

،تاعزانملا ةعباتم بتكم–

.ةينوناقلا تاراشتسالا بتكم–

،ةينوناقلا ةظقيلاو ةبقارملل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
:)2( نيبتكم نم نّوكتتو

،ةقباطملا ةبقارم بتكم–

.ةينوناقلا ةظقيلا بتكم–

نّوــكـتــتو،قئاثولاو فيشرألل ةـيــعرــفـلا ةــيرــيدــملا –د
: بتاكم )3( ةثالث نم

،فيشرألا بتكم–

،قيثوتلا بتكم–

.عاطقلل ةيمسرلا ةرشّنلا بتكم–

يف خّرؤــملا كرـتـشـملا يرازوـــلا رارـــقــلا ىـــغــلي:١١ةداملا
يذلا٤1٠2 ةنس ربمتبس32 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ82
ثحـبـلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازو يف ةــيزــكرملا ةرادإلا مــظــنــي
.بتاكم يف يملعلا

ةــيـمـسرــلا ةدــيرـــجلا يــف رارــقــلا اذـــه رــشــنــي:٢١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمـجلل

ربمتبس٥ قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم72 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبعنبنميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايزنبيقابلادبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماـــــعرــفص لوأ يفخرؤمكرـتـشم يرازو رارــق
مـيـظـنـتلا ددــحــي ،١٢٠٢ ةــــنـس رــبـمـتـبـس٨قــفاوــمـلا
ةيذغتلا تايجولونكت يف ثحبلا زكرمل يلـخادــلا
.ةيعارزلا

`````````````````````````

،لوألا ريزولا  ّنإ

،يملعلا  ثحبلاو يلاعلا  ميلعتلا  ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يف خرؤملا٥72–12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضــتـقــمب–
12٠2 ةــنــس وــيــنوــي٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدــعـقــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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