
٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع بجر٦
7م0202 ةنس سرام لّوأ

٥ قــــــفاوــملا١٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــــيبر٨ يفخّرؤـــــــم رارـــــــق
تاقباســــملا ميظنت راطإ ددحي ،٩١02 ةنس ربمسيد
ضعبب قاــحتلالل ،ةينهملا صوـــحفلاو تاناحتمالاو
يف ةـــــــــــــــكرــــــــــتشملا كالــــــــــــــــــسألل ةـــــــــــــــيمتنملا بــــــــــــترـــــلا
 .ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ

ماع رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب–
رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦9١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦83١
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

٤ يف خّرؤملا٧9-9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
  ،لوألا ريزولا نييعت

لّوأ يف خّرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــــلعتملاو٠99١ ةـــــنس سراـــــم٧2 قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــع ناـــــضمر
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

١١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس يفناج9١ قفاوملا92٤١ ماع مّرحم
كالسألل نيمتنملا نيـــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
لّدـــــــعملا ،ةـــــيمومعلا تارادإلاو تاــــــسسؤـــملا يف ةــــــكرتشملا

،مّمتملاو

3 يف خّرؤملا٤9١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا33٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

٥ يف خّرؤملا39١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام ررقي

موــــــــسرــــملا نـــــم8 ةداــــــــــملا ماـــــــــكحأل اــــــــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
33٤١ ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خرؤملا٤9١-2١ مقر يذيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا
صوــحفلاو تاـــناحتمالاو تاـــقباسملا مــــيظنت راــــطإ دـــيدحت ىلإ
ةكرتشملا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا

.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

،تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا نمضتت:2 ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو

3341 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
مــــيظنت تاـــيفيك ددــــحي يذــــلا2102 ةـــنس وــــيام31 قـــــفاوملا
ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا
هتدمو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ةصاخلا كالسألل
،هجمارب ىوتحمو

: يتأي ام ررقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا
وــــيام31 قـــفاوملا3341 ماــــع ةــــيناثلا ىداـــمج12 يف خّرؤــــملا

.هالعأ روكذملاو2102 ةنس

12 يف خّرؤــملا رارـــقلا نـــم6 ةداــــملا مّمتتو لّدعــت :2 ةداملا
روكذملاو2102 ةنس ويام31 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج
: يتأي امك ،هالعأ

نـــيوكتلا تاـــسسؤمل يلــــيمكتلا نـــيوكتلا نـــــمضت :6 ةداملا “
: ةيتآلا  ةيمومعلا

: ةيمومعلا ةفيظولل بقارم ةبترل ةبسنلاب *

، ............................... )رييغت نودب( ............................... –

، ............................... )رييغت نودب( ............................... –

. ............................... )رييغت نودب( ............................... –

: ةيمومعلا ةفيظولل شتفم ةبترل ةبسنلاب *

، ............................... )رييغت نودب( ............................... –

، ............................... )رييغت نودب( ............................... –

، ............................... )رييغت نودب( ............................... –

.“ لصاوتملا نيوكتلا ةعماج  –

ىدامج12 يف خّرؤملا رارقلا نم7 ةداملا مّمتت :3 ةداملا
روـــكذملاو2102 ةـــنس وـــيام31 قــــفاوملا3341 ماــــع ةــــيناثلا
: يتأي امك ،هالعأ

وأ يـبواـنـت لـكـشـب يلـيـمـكـتلا نيوـكتلا مـظـنـي :7 ةداملا “
تاـــيقتلمو تارــــضاحمو ةــــيرظن اـــسورد لــــمشيو ،دعُب نع
.“ ايقيبطت اصبرتو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمسيد3 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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: )ينهم ناحتما( راشتسم فرصتم ةبتر–
،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لماعملا

يرادإ ،ينوناق عباط يذ عوضوم يف يرايتخا رابتخا -2
،٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،يداصتقا وأ

،تاعاس )3( ثالــث ةدــــملا ،يرادإلا رــــيرحتلا يف راــــبتخا -3
.3 لماعملا

ةرادإلل يسيــئر قــحــلــمو فرصتــم دــعاسم اــتــبـــتر–
: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةـــماعلا ةــــفاــقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

 : ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

 ،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–

 ،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–

،ةيرشبلا دراوملا رييست–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

وأ ةــــــيسنرــف( ةــــيبنجألا ةــــــــغللا يف يراــــــيتخا راـــبتخا -3
 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

ةرادإلل يسيــئر قــحــلــمو فرصتــم دــعاسم اــتــبـــتر–
 : )ينهم ناحتما(

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

 : ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

 ،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–

 ،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–

 ،ةيرشبلا دراوملا رييست–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

 .2 لماعملا ،تاعاس )3( ةدملا ،يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -3

: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( ةرادإلا قحلم ةبتر–
،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لماعملا

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

 ،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–

 ،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

وأ ةــــــــيسنرف( ةــــــــيبنجألا ةـــــــغللا يف يراـــــيتخا راـــــــبتخا -3
 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

: )ينهم ناحتما( ةرادإلا قحلم ةبتر–
،تاــــعاس )3( ثالـــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف رابــــتخا -١

،2 لماعملا

: ةماعلا ةرادإلا ةبعش*
ىلـــــع ةـــــقباسم( للــــحم فرـــــصتمو فرــــصتم اـــتبتر–

: )تارابتخالا ساسأ
،2 لماعملا ،تاعاس )3( ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا -١
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–
،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–
 ،يمومعلا تنمجانملا–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ةدملا
وأ ةــــــيسنرــف( ةــــــيبنجألا ةـــــــــغللا يف يراـــــــيتخا راــــــبتخا -3

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ
: )ينهم ناحتما( للحم فرصتمو فرصتم اتبتر–
،تاــــــعاس )3( ثالـــــث ةدـــــــملا ،ةـــــماعلا ةــــــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لــــماعملا
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–
،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–
،يمومعلا تنمجانملا–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ةدملا
،تاــــــعاــس )3( ثالــــــث ةدـــــــملا ،يرادإلا رـــــــيرــــحتلا يف راــــبتخا -3

.2 لماعملا
ساـــــسأ ىلــــع ةـــقباسم( يـــسيئر فرــــصتم ةـــــبتر–

: )تارابتخالا
،تاــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةـــــماعلا ةــــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١

،2 لماعملا
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–
،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–
،يمومعلا تنمجانملا–

 .3 لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا
وأ ةـــــيسنرــــف( ةـــيبنجألا ةــــــــغللا يف يراــــيتخا راــــــبتخا -3

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ
: )ينهم ناحتما( يسيئر فرصتم ةبتر–
،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لماعملا
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–
،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–
،يمومعلا تنمجانملا–

.3 لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا
،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -3

.2 لماعملا
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ساــــــــسأ ىلــــــع ةـــــــــقباســــــم( ةـــــــيرـــــــيدـــــم بـــــــتاك ةـــــــبتر–
: )تارابتخالا

،تاـــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2لماعملا

،3لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

 .2لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،يلآلا مالعإلا يف رابتخا -3

ساسأ ىلع ةقباسم( يسيئر ةيريدم بتاك ةبتر–
: )تارابتخالا

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2لماعملا

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

.2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،لاصتالا يف رابتخا -3

يـــــسيئر ةــــيريدم بـــــتاكو ةـــــيريدم بــــتاك اتــــبتر–
: )ينهم ناحتما(

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2لماعملا

،3لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

،)2( ناــــــتعاس ةدـــــملا ،يرادإلا رــــــيرحتلا يف راـــــبتخا -3
.2لماعملا

ساـــــــسأ ىلــــــع ةـــــقـــــــباـــــسم( يرادإ بـــــــــــساـــــحم ةــــــــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

)3( ثالــــــث ةدــــملا ،ةـــــيمومعلا ةــــــبساحملا يف راــــــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةــــيلاـــملا يف راـــــبتخا -3
.2 لماعملا

ساسأ ىلع ةقباسم( يسيئر يرادإ بساحم ةبتر–
: )تارابتخالا

،تاـعاس )3( ثالـــــث ةدـــــملا ،ةـــــماعلا ةــــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

)3( ثالـــــــث ةدـــــملا ،ةـــــيمومعلا ةــــبساحملا يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،ةماعلا ةيلاملا وأ يرادإلا نوناقلا يف يرايتخا رابتخا -3
.2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

: )ينهم ناحتما( يسيئر يرادإ بساحم ةبتر–

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

 : ةيتآلا نيدايملا دحأ يف حشرتملل يرايتخا رابتخا -2

،يروتسدلا نوناقلاو يرادإلا نوناقلا : ماعلا نوناقلا–

 ،ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا–

.3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

،تاـــعاس )3( ثالـــث ةدـــملا ،يرادإلا رــــيرحتلا يف راــــبتخا -3
.3 لماعملا

: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( بتكم نوع ةبتر–

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا -2

،)2( ناــتعاس ةدـــملا ،رـــئازجلا ةـــيفارغجو خـــيرات يف راــــبتخا -3
.2 لماعملا

ةقباسم( يسيئر ةرادإ نوعو ةرادإ نوع اتبتر–
: )تارابتخالا ساسأ ىلع

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدـــــملا ،صــــــن ةــــــسارد يف راـــبتخا -2
،3 لماعملا

ناتعاس ةدملا ،رئازجلا ةيفارغجو خيرات يف رابتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

ناـــحتما( يـــسيئر ةرادإ نوــــعو ةرادإ نوــــع اـــتبتر–
: )ينهم

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس  ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،تاعاس )3( ثالــث ةدــملا ،يرادإلا رـــــيرحتلا يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا

،)2( ناتعاس ةدملا ،رئازجلا ةيفارغجو خيرات يف رابتخا -3
.)2( لماعملا

: )ينهم رابتخا( تانايبلا ظفح نوع ةبتر–

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،تاـــــعاــس )3( ثالــــــث ةدـــــــملا ،يلآلا مالـــــــــعإلا يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا -3

: )ينهم رابتخا( بتاك ةبتر–

،2 لماعملا ، )2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،يلآلا مالعإلا يف رابتخا -3

 : )ينهم ناحتما( بتاك ةبتر–

،2لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا -١

،3لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةنامألا يف رابتخا -2

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،يلآلا مالعإلا يف رابتخا -3
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ساــــــسأ ىلــــع ةــــقـــباسم( يــــسيـــئر سدــــنــــهــــم ةــــــبــــتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

دــعاوـــقو يلآلا مالـــعإلا ةـــمـــظـــنأ طـــيـــطـــخـــت يف راـــبـــتـــخا -١
،3لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،تايطعملا

ةدـــملا ،نـــمألاو تاــــكبشلاو ةــــمظنألا ةرادإ يف راــــبتخا -2
،٤ لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

ةدملا ،يلآلا مالعإلا عيراشم رييستو ةدايق يف رابتخا -3
.2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

: )ينهم ناحتما( نيسدنهملا سيئر ةبتر–

ةدملا ،يلآلا مالعإلا عيراشم رييستو ةرادإ يف رابتخا -١
،3 لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ

)3( ثالث ةدملا ،تامولعملا ةمظنأ طيطخت يف رابتخا -2
،٤ لماعملا ،تاعاس

،)2( ناتعاس ةدملا ،يلآلا مالعإلا ةمظنأ نمأ يف رابتخا -3
 .2 لماعملا

ىلـــــع ةـــــقباسم(١ ىوــــــــتسم سدــــــنهم دـــــــعاسم ةــــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

ثالث ةدملا ،ليغشتلا ةمظنأو ةيمزراوخلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3(

تاــــــموـــلعملا ةــــــمظنأل ةـــــيدـــعاـــقلا ئداــــبملا يف راـــبـــتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،تايقاطبلاو

ىلـــــع ةـــــقباسم(2 ىوـــــتسم سدـــــنهم دــــعاسم ةــــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ

ةدملا ،تايطعملا دعاوقو يلآلا مالعالا ةمظنأ يف رابتخا -١
،2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

)3( ثالث ةدملا ،يلآلا مالعالا نمأو تاكبشلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

)3( ثالث ةدملا ،رتويبمكلا ةزهجأ ةسدنه يف رابتخا -3
  .٤ لماعملا ،تاعاس

تاراـــــبتخالا ساـــــــسأ ىلـــــع ةــــــقباسم( يـــــنقت ةـــــبتر–
: )ينهم ناحتماو

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
 ،2 لماعملا

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدـــملا ،ةـــجمربلا تاــــغل يف راــــبتخا -2
،3 لماعملا

،)2( ناــــــتعاس ةدـــــملا ،لـــــــيغشتلا ةــــــمظنأ يف راــــــبتخا -3
.2 لماعملا

)3( ثالـــــــث ةدـــــملا ،ةــــيموـــمعلا ةــــبساـــحملا يف راـــــبـــــتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،تاعاس )3( ثالـــث ةدـــملا ،يرادإلا رــــيرحتلا يف راــــبتخا -3
.2 لماعملا

: ”ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا” ةبعش *

صصختم نامجرت مجرتمو نامجرت مجرتم بتر–
ساسأ ىلع ةـــــقـــــباسم( يسيـــــئر ناـــــمــــــجرــــــت مــــــجرــــــتــــــمو
: )تارابتخالا

،تاـــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2لماعملا

،٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،ةمجرتلا يف رابتخا -2

نم ةنوكتم ةنجل مامأ ةيروفلا ةمجرتلا يف رابتخا -3
.2 لماعملا ،ةدحاو ةعاس ةدملا ،ةذتاسأ ةثالث ىلإ نيذاتسأ

نامجرت مجرتمو صصختم نامجرت مجرتم بتر–
ناـــحـــتـــما( ةـــمـــجارـــتـــلا - نيمــــجرــــتملا سيــــئرو يسيــــئر
) ينهم

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف رابـــــتخا -١
،2 لماعملا

،٤ لماعملا ،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،ةمجرتلا يف رابتخا -2

نم ةنوكتم ةنجل مامأ ةيروفلا ةمجرتلا يف رابتخا -3
.2 لماعملا ،ةدحاو ةعاس ةدملا ،ةذتاسأ ةثالث ىلإ نيذاتسأ

: يلآلا مالعإلا ةبعش *

ساـــــــسأ ىلـــــــــع ةــــــــقباـــــــسم( ةـــــــــــلود سدـــــــــنهم ةــــــــبتر–
: )تارابتخالا

ةدملا ،تايطعملا دعاوقو يلآلا مالعإلا ةمظنأ يف رابتخا -١
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

)3( ثالث ةدملا ،يلآلا مالعإلا نمأو تاكبشلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

)3( ثالث ةدملا ،رتويبمكلا ةزهجأ ةسدنه يف رابتخا -3
 .٤  لماعملا ،تاعاس

: )ينهم ناحتما( ةلود سدنهم ةبتر–

ةدملا ،تايطعملا دعاوقو يلآلا مالعإلا ةمظنأ يف رابتخا -١
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

)3( ثالث ةدملا ،تاكبشلاو دعب نع ةجلاعملا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،)2( ناـــتعاس ةدــــملا ،يـــتايلمعلا ثــــحبلا يف راــــبتخا -3
.2  لماعملا
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ساسأ ىلع ةقباسم(١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

)3( ثالــــــــث ةدـــــــــملا ،يـــــفــصوــــلا ءاــــصحإلا يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاــــــعاس

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ربسلا يف رابتخا -3

ساسأ ىلع ةقباسم(2 ىوتسم سدنهم دعاسم ةـبتر–
: )تارابتخالا

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــبتخا -١
 ،2 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يسايقلا داصتقالا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

 .٤ لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -3

: )ينهم ناحتما(2 ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر–

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،عورـــــشم مــــييقت يف راـــــبتخا -١
 ،2 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يسايقلا داصتقالا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

 .٤ لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -3

ناحتماو تارابتخالا ساسأ ىلـع ةقباسم( ينقت ةبتر–
: )ينهم

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -2

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،تايضايرلا يف رابتخا -3

تارابتخالا ساسأ ىلـع ةقباسم( ٍماس ينقت ةبتر–
: )ينهم ناحتماو

،تاــعاس )3( ثالـــــث ةدـــــملا ،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يفصولا ءاصحإلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ربسلا يف رابتخا -3

: )ينهم ناحتما( ينقت نواعم ةبتر–

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

تارابتخالا ساسأ ىلـع ةقباسم( ٍماس ينقت ةبتر–
: )ينهم ناحتماو

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

ثالث ةدملا ،ليغشتلا ةمظنأو ةيمزراوخلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3(

تاـــــمولعملا ةــــمظنأل ةــــيدعاقلا ئداـــبملا يف راـــــبتخا -3
 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،تايقاطبلاو

: )ينهم ناحتما( ينقت نواعم ةبتر–

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يف رابتخا -١

،تاــــعاس )3( ثالـــــث ةدملا ،يلآلا مالــــــعإلا يف راــــــبــــــتــــــخا -2
،3 لماعملا

 .2 لماعملا ، )2( ناتعاس ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا -3

: تايئاصحإلا ةبعش *

تارابتخالا ساسأ ىلـع ةقباسم( ةلود سدنهم ةبتر–
: )ينهم ناحتماو

،٤ لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -١

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يسايقلا داصتقالا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يتايلمعلا ثحبلا يفرابتخا -3
.3 لماعملا

ساـــــسأ ىلـــــع ةــــقباـــسم( يــــــــسيئر سدـــــنهم ةــــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،عورشم مييقتب قلعتي رابتخا -١
،٤ لماعملا

،تاـــــــعاــــس )3( ثالـــــــــث ةدـــــــــــملا ،ءاـــــــصحإلا يف راـــــبتخا -2
،3 لــــماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يتايلمعلا ثحبلا يف رابتخا -3
.3 لماعملا

: )ينهم ناحتما( نيسدنهملا سيئر ةبتر–

،تاــــعاس )٤( عــــبرأ ةدملا ،ةـــــلاـــــح ةسارد يف راـــــبـــــتـــــخا -١
،٤ لماعملا

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ،ءاصحإلا يف رابتخا -2

،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،يتايلمعلا ثحبلا يف رابتخا -3
.3 لماعملا
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ىلع ةقباسم( تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف رابتخا -١
،2 لماعملا

تاــــمولعملا ةمظنأ رييست تاينقتو ميظنت لوح رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةيـــفيشرألاو ةــــيقئاثولا

وأ ةـــــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةـــــــــغللا يف يراـــــيتخا راــــبتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

يسيــئر تاــظوــفــحــم نيمأ يقــئاــثو دـــعاسم ةـــبـــتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(

،تاـــعاس )3( ثالث ةدــــملا ،ةــماــعلا ةــــــفاـــقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةــمــظــنأ رــيــيست تاــيــنــقــتو مـــيـــظـــنـــت لوـــح راـــبـــتـــخا -2
،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةيفيشرألاو ةيقئاثولا تامولعملا
،3 لماعملا

وأ ةــيسنرــف( ةــيــبــنــجألا ةــغــلــلا يف يراــيــتــخا راــبــتـــخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

: ةنايصلاو ربخملا ةبعش *
سيـــئرو يسيـــئر سدـــنـــهـــمو ةـــلود سدـــنـــهـــم بتر–

: )ينهم ناحتما( نيسدنهملا
،تاــــــعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١

،2 لماعملا

ةدملا ،حشرتملا صصختب ةلص وذ يرظن رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف يقيبطت رابتخا -3
.2 لماعملا  ،)2(

سدنهم دعاسمو١ ىوتسم سدنهم دعاسم اتبتر–
: )ينهم ناحتما(2 ىوتسم

،تاــــعاس )3( ثالـــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةدملا ،حشرتملا صصختب ةلص وذ يرظن رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف يقيبطت رابتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

: )ينهم ناحتما( ٍماس ينقتو ينقت اتبتر–
،تاــــــعاس )3( ثالـــــث ةدــملا ،ةــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١

،2 لماعملا

ةدملا ،حشرتملا صصختب ةلص وذ يرظن رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف يقيبطت رابتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

: )ينهم ناحتما( ينقت نواعمو ينقت نوع ةبتر–
،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ريرحت يفرابتخا -١

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ءاصحإلا يف رابتخا -2

.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا -3

: تاظوفحملاو قئاثولا ةبعش *

ىلــــع ةــــقباسم( تاــــظوفـــحم نيــــمأ يــــقئاثو ةـــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــبتخا -١
،2 لماعملا

ةـــــــمظنأ رــــــييست تاــــينقتو مـــــيظـــنت لوـــــــح راـــــبتخا -2
،تاعاس )3( ثالث ةدملا ،ةيفيشرألاو ةيقئاثولا تامولعملا
،3 لماعملا

وأ ةــــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةــــغللا يف يراـــــيتخا راــــــبــــتخا -3
 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

ىلع ةقباسم( للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو ةبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةــــــمظنأ رـــــــييست تاــــــينقتو مــــيظنت لوــــح راــــبتخا -2
،تاعاس )3( ثالث ةدــملا ،ةـــيفيشرألاو ةـــيقئاثولا تاــمولعملا
،3 لماعملا

وأ ةـــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةـــــغللا يف يراــــيتخا راــــبــــتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

ةقباسم( يــسيئر تاــظوــفحم نيـــمأ يـــقئاثو ةـــبتر–
: )ينهم ناحتماو تارابتخالا ساسأ ىلع

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةــــــــمظنأ رـــــــييست تاــــينقتو مــــــيظنت لوـــــح راــــــبتخا -2
،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،ةيفيشرألاو ةيقئاثولا تامولعملا
،3 لماعملا

وأ ةــــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةـــــغللا يف يراــــيتخا راــــبتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

تاــــــظوـــــفحملا ءاـــــنمأ نييــــــــقئاثوــــــلا ســـــــيئر ةــــــبتر–
: )ينهم ناحتما(

،تاــــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

ةمظنأ رييست تاينقت ،ميظنتو ءاشنإب قلعتي رابتخا -2
،تاـــــعاس )٤( عــــبرأ ةدـــــملا ،ةــــيفيشرألاو ةـــــيقئاثولا تاـــــمولعملا
،3 لماعملا

وأ ةــــيسنرـــف( ةـــــيبنجألا ةــــــــغللا يف يراــــيتخا راــــبتخا -3
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ
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،طاقن3 :3 )تا( صصختلا–

،2 ناتطقن  :٤ )تا( صصختلا–

.)١( ةدحاو ةطقن  :٥ )تا( صصختلا–

: )طاقن7 ىلإ0 نم( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم2-١

لّدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
وأ لــهؤملاــب جّوــتملا نــيوــكـــتـــلا وأ ،يساردـــلا راسمـــلـــل ماـــعـــلا
:يتأي امك ،ةداهشلا

ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)١( ةدحاو ةطقن–
 ،99.٠١/٠2و٠٥.٠١/٠2 نيب ام حوارتي ماع لّدعم

لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن–
،99.١١/٠2 و١١/٠2 نيب ام حوارتي ماع

ماع لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن3–
،99.2١/٠2 و2١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٤–
،99.3١/٠2 و3١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٥–
،99.٤١/٠2و٤١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لّدعم ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٦–
،99.٥١/٠2و٥١/٠2 نيب ام حوارتي

.٦١/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لّدعمل ةبسنلاب ،طاقن٧–

نم )ايلعلا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي *
.نيتيفاضإ نيتطقن

تاسسؤملا وـــجـــيرـــخ مـــهــــتاــــعــــفد يف لــــئاوألا دــــيــــفــــتسي *
.ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم يلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةيمومعلا

ةداـــــــــهش ىلع نيلصاحلا نيحشرـــــــــتملا صخـــــــــي اــــــــــمــــــــــيــــــــــف
: يتأي امك متت طيقنتلا ةيلمع ّنإف ،ريتسجاملا

.”ادج فرشم“ وأ ”ادج نسح” ريدقتل ،طاقن3–

.”فرشم” وأ ”نسح” ريدقتل ،ةطقن2.٥–

.”نسحلا نم بيرق” ريدقتل ،)2( ناتطقن–

.”لوبقم” ريدقتل )فصنو ةطقن(٥.١–

نيبولطملا لهؤملا وأ ةداهشلل لّمكملا نيوكتلا -2
دــــنــــع ،صصخــــتــــلا سفــــن يف ةــــقـــــباسملا يف ةـــــكراشمـــــلـــــل
: )2 نيتطقن ىلإ0 نم(ءاضتقالا

لهؤملا وأ ةداهشلا نم ىلعأ لمكم نيوكت لك طيقنت متي
ةطبترملا ماهملاب ةلص هل يذلا صصختلا سفن يف بولطملا

لك نع ةطقن٥2.٠ ساسأ ىلع ،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب
.)2( نيتطقن دودح يف ،لّمكم نيوكت وأ يسارد يسادس

،حشرتملا صصختب ةلص يذ ينقت عوضوم يف رابتخا -2
،3 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف يقيبطت رابتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

: نييداصتقالا نيلّلحملا كلس *

: )ينهم ناحتما( يسيئر للحم ةبتر–

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا -١
،2 لماعملا

،تاعاس )٤( عبرأ ةدملا ،عورشم مييقت لوح رابتخا -2
،3 لماعملا

)3( ثالــــــث ةدــــــملا ،ةـــــينطوــــلا ةــــبساــــحملا يف راـــــبتخا -3
.2 لماعملا ،تاعاس

: )ينهم ناحتما( نيلّلحملا سيئر ةبتر *

،تاـــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راــــــبتخا -١
،2 لماعملا

)٤( عـــبرأ ةدـــــملا ،عورــــشم مــــييقتو روــــصت يف راــــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس

،تاـــــــعاس )3( ثالث ةدــــــملا ،ةينطولا ةبساحملا يف رابتخا -3
    .3 لماعملا

تاراــــــبتخالا دــــحأ يف٥/٠2 نــــع لـــــقت ةـــمالع لـــــك:٣ ةداملا
.ةيئاصقإ دعت ،هالعأ ةروكذملا ةيباتكلا

ىلع تاقباسملا جمارب رارقلا اذه لصأب قحلت:٤ ةداملا
لـكـل ةـيـنـهملا صوـحـفـلاو تاـناــحــتــمالاو تاراــبــتــخالا ساسأ

 .ةبتر
قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:٥ ةداملا

تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب
صصخملا طيقنتلا اذــــكو ءاــــقتنالا رــــيياعم ،ةــــيمومعلا تارادإلاو
: ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل

تاـــــبلطتمل حــــــشرتملا نـــــيوكت تالـــــهؤـــم ةـــــــمءالم -١
ةقباسملا  يف  ةـكراشملل  نيــــبولطملا ةــــبترلا  وأ كلـــــسلا
: ) ةطقن٣١ ىلإ0 نم(

عـــــم ةداـــــهشلا وأ لــــــهؤــــملا صصــــــــخت قـــــــباطت١-١
: )طاقن٦ ىلإ0 نم ( ةبترلا تابلطتم

يتــــلا ةــــيوــــلوألا بسح نيحشرــــتملا تاصصخــــت بـــــّترـــــت
يف ةروكذملاو نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا اهددحت

طقنتو ،تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا حتف ررقم وأ رارق
: يتأي امك

،طاقن٦ :١ )تا( صصختلا–

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا–
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،)١( ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا–

  .)١( ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ /و تاردقلا–

تارابتخالا دـــحأ نـــع حــــشرتملا باــــيغ يدؤـــــي:٦ ةداملا
هئاصقإ ىلإ ءاقتنالا ةنجل عم ةثداحملا نع وأ ،هالعأ ةروكذملا

 .ينهملا صحفلا وأ ينهملا ناحتمالا وأ ةقباسملا نم

يف نــــــــيواــــــــــستملا نيـــــــحشرـــــتملا نيــــــــب لــــــــصفلا مـــــــــــتي:7 ةداملا
صوحفلاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا ريياعملل اقفو ،ةينهملا

،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم–

،لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا ةمالع–

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقوعملا صاخشألا فانصأ–
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

.)ديهش ةنبا وأ نبا( قوقحلا ووذ–

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
متي هّنإف ،هالعأ ةروكذملا سيياقملا قيبطت مغر ةبترملا يف

: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا ،ةيولوألا بسح ،قيبطت

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا–

،لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ–

.)اّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

يف نـيواــــستملا نيــــحشرتملا نيـــب لــــصفلا مــــــتي:٨ ةداملا
اقفو ،تاداهشلا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،)اّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

جوزتم ،دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا–
.)بزعأ ،ةلئاعب لفكتم ،دالوأ نودب

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقاعملا صاخشألا فانصأ–
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

.)ديهش  ةنبا وأ نبا( قوقحلا ووذ–

يف نــــيواستملا نيــــحشرتملا نيـــب لـــصفلا مــــتي:٩ ةداملا
: يتآلا سايقملل اقفو ،ةينهملا تاناحتمالل ةبسنلاب ةبترملا

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا ةمالع–

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
بسح مـــتـــي هـــّنإف ،هالـــعأ روـــكذملا ساــــيــــقملا قــــيــــبــــطــــت مــــغر
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا قيبطت ،ةيولوألا

،ةبترلا يف ةيمدقألا–

،ةماعلا ةيمدقألا–

.)اّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

حشرتملا فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لاغشألا -٣
تاقباسمل ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف

0 نم( قوف امف١١ فنصلا يف ةفنصملا بترلاب قاحتلالا
: )ةدحاو ةطقن ىلإ

ةلجم يف ةروشنملا تاساردلا وأ ثوحبلا طيقنت متي
لك نع ةطقن٥.٠ ساسأ ىلع ،ةيبنجأ وأ ةينطو ةصصختم
                                      .)١( ةدحاو ةطقن دودح يف ،رادصإ

نم( حشرتملا لبق نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا -٤
: )طاقن٦ ىلإ0

فرـــط نـــم ةـــبستــــكملا ةــــيــــنــــهملا ةرــــبخلا طــــيــــقــــنــــت مــــتــــي
: راطإ يف اميسال ،حشرتملا

،ليغشتلا لبق ام دوقع•

،تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا•

،ينهملا جامدإلا•

.دقاعتم ةفص•

)٦( تس دودح يف ةمدخ ةنس لك نع )١( ةدحاو ةطقن–
تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب طاقن
،ةقباسملل ةمظنملا ةيمومعلا تارادإلاو

)٤( عبرأ دودح يف ةمدخ ةنس لك نع )١( ةدحاو ةطقن–
وأ ةسسؤم يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب طاقن
،ىرخأ ةيمومع ةرادإ

)3( ثالث دودح يف ةمدخ ةنس لك نع ،)٥,٠( ةطقن فصن–
وأ تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب طاقن
دارملا بصنملا نم ىندأ لغش بصنم يف ةيمومعلا تارادإلا

،هلغش

نيتطقن دودح يف ةمدخ ةنس لك نع ،)٥,٠( ةطقن فصن–
ةفيظولا عاطق جراخ ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب )2(
باستـنا ةداـهشب ةـقـفرــم ،لــمــع ةداــهشب ةــتــبــثــم ةــيــموــمــعــلا

،ةينعملا يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط نم ةمّلسم

،طاقن )3( ثالث دودح يف ةمدخ ةنس لك نع ،ةطقن٠,٥2–
دـــقاـــعـــتـــم ةـــفصب ةـــبستـــكملا ةـــيـــنـــهملا ةرـــبـــخـــلـــل ةــــبسنــــلاــــب
.يئزجلا تيقوتلاب

 : )طاقن٥ ىلإ0 نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات -٥

رظنلاب ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات ةيمدقأ ديدحت متي
٥,٠ ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا حتف خيرات ىلإ
.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك نع ةطقن

٣ ىلإ0 نــــم( ءاــــقتنالا ةــــنجل ءاــــضعأ عــــم ةـــــلباقملا -٦
: )طاقن

،)١( ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا–
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فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لامعألا تبثت ةقيثو–
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف حشرتملا

، نيجوزتملا نيحشرتملل ةبسنلاب ةيلئاع ةداهش–

 ،ءاضتقالا دنع ،هتعفد يف حشرتملا قّوفت تبثت ةقيثو–

.ءاضتقالا دنع ،حشرتملل ةقاعإلا ةقاطب نم ةخسن–

تاناحتمالا يف ةكراشملل حشرتلا فلم نمضتي:2١ ةداملا
.حشرتملا همدقي ةكراشملل ايطخ ابلط ةينهملا

نيفوتسملا نيفظوملا حشرت تافلم نيوكت لامكتسا متي
تاــــناحتمالا يف ةــــكراشملل ةــــيساسألا ةـــــينوناقلا طورـــــشلا
ىلع يوتحت نأ بجيو ،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم ةينهملا
: ةيتآلا قئاثولا

،ميسرتلا وأ نييعتلا ررقم وأ 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

شــــيج ءاـــــضعأ نيـــــحشرتملل تاداــــيز حــــــنمت:٣١ ةداملا
رــــيرحتلا ةــــهبجل ةــــيندملا ةـــــمظنملا وأ يــــنطولا رــــيرحتلا
ميظنتلاو عيرشتلل اـقفو ،ءادهــــــشلا لمارأو ءاـــنبأو يـــنطولا
.امهب لومعملا

يف نيـــــــكراـــــشملا نيـــــــحشرـــــتملا ىلـــــــع بــــــــــجي:٤١ ةداملا
اذه يف ةددحملا ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا
ةــيــنوــناــقــلا طورشلا عــيــمــج ،اــقــبسم ،اوـــفوـــتسي نأ ،رارـــقـــلا
ةـيـمـتـنملا بترـلا فـلـتـخمب قاـحـتــلالــل ةــبوــلــطملا ةــيساسألا
امك ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل

١١  يف  خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا  ماكحأ اهتددح
لّدــــعملا ،8٠٠2 ةــــنس يفناج9١  قـــــــفاوملا92٤١  ماـــــع  مّرـــــحم
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:51 ةداملا
.ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٥ قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع يـــناثلا عــــيبر8 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.9١٠2 ةنس ربمسيد

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

تاقباسمل حشرتلا تافلم يوتحت نأ بجي:0١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع ةينهملا صوحفلاو فيظوتلا

،يطخ بلط–

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )١( ةخسن–

نوكت يتلا ةبوـــلطملا ةداهشلا وأ لـــهؤملا نم )١( ةخسن–
وأ يــــــساردلا راـــــسملاب قـــــلعتملا طاـــــقنلا فـــــشكب ةــــــقفرم
،ينيوكتلا

. حشرتملا فرط نم اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا–

يف اــــيئاهن نيلوـــبقملا نيــــحشرتملا ىلـــع بـــــــجي:١١ ةداملا
بترلا يف نييعتلا لبق ةينهملا صوحفلاو فيظوتلا تاقباسم
: ةيتآلا قئاثولاب مهحشرت تافلم مامتإ ،اهب قاحتلالا دارملا

هاجت حشرتملا ةيعضو تابثإ ةداهش نم )١( ةخسن–
،ةينطولا ةمدخلا

ةيراس ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم )١( جرختسم–
،لوعفملا

يف فــيــظوــتــلا تاــقــباسمل ةــبسنــلاـــب ،ةـــماـــقإلا ةداـــهش–
،ةديعبلا تايدلبلا وأ تايالولا يف ةددحملا بصانملا

،داليملا ةداهش نم جرختسم–

ضارمألا بط ةداهشو ماعلا بطلا( )2( ناتيبط ناتداهش–
ةيلهأ ناتبثت )صتخم بيبط فرط نم ناتمّلسم ةيردصلا
،بولطملا بصنملا لغشل حشرتملا

،)2( ناتيسمش ناتروص–

دـــنـــع ،دـــيــــهش )ة( نــــبا وأ ةــــلــــمرأ ةــــفص تبــــثــــت ةداــــهش–
.ءاضتقالا

نــمضتـــت نأ بجـــي ،هالـــعأ ةروـــكذملا قـــئاـــثوـــلا ىلإ ةـــفاضإ
ساسأ ىلع تاقباسملا يف نيحجانلا نيحشرتملا تافلم
                                                           : يتأي ام ،صوصخلا ىلع تاداهشلا

ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش–
باستنا ةداــهشب ةــقفرم ،صــصختلا يف حـــشرتملا لـــبق نـــم
ةــبسنـــلاـــب ،يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا ةـــئيـــه فرـــط نـــم ةـــمـــّلسم
،ءاضتقالا دنع ،صاخلا عاطقلا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل

يف حشرتملا فرط نم ىدؤملا لمعلا ةدم تبثت ةداهش–
يعامتجالا وأ ينهملا جامدإلا زاهجب ةصاخلا دوقعلا راطإ

 ،ءاضتقالا دنع ،دقاعتم ةفصب ،تاداهشلا يلماحل

لهؤملا وأ ةداهشلا نم ىلعأ المكم انيوكت تبثت ةقيثو–
دنع ،صصختلا سفن يف ةقباسملا يف ةكراشملل بولطملا
،ءاضتقالا


