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،يبايذ دارم–

.سافرتوب يلاليج–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـع بـــــجر71 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
شـــــتفم نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــــنس سراـــــم لّوأ
.نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بـــــجر71 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
،يزيبخ دمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

.نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر71 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
ةرــــــــيدم نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــــنس سراــــم لّوأ
.طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بــــجر71 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــسرم بــــجومب
،ناكرب ةريصن ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

.طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بـــــجر71 يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
رــــــــيدم نييـــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةــــــــنس سراـــــــم لّوأ
.نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر71 يف خّرؤــــم يـــــسائر موـــــسرم بــــجومب
يلعو دنحم دّيســلا نّيــــعي ،1202 ةــــنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا

 .نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملل اريدم ،راجح

قفاوملا2441 ماــع بــــجر71 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ

.ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زكرمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بــــجر71 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
،حراف ديــشردّيسلا نّيــعي ،1202 ةــنس سراـــم لّوأ قـــفاوملا

.ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زكرمل اماع اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع بــــجر71 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
رـــــيدــم نييـــــــعت نـــــــمضتي ،1202 ةـــــــنس سراــــــم لّوأ
.ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــــجر71 يف خّرؤــــم يـــــسائر موــــسرم بــــجومب
دلو نيدلا روندّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولل اريدم ،نارمح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةضايرلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اماع اريدم ،يوارج دمـحمدّيسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةضايرلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـــع بــــجر71 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
رــــــيدم نييــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس سراــــــم لّوأ
 .فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر71 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
،ساديح ةديمحدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

.فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل اريدم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

لوأ يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

91٠2 ةنـس رـــبـــمـــســـيد82 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــــج

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ماــع ةـيــناــثــلا ىداــمــج٧٢ يـفخّرؤــم كرــتـشـم يرازو رارــق
ميظنتلا ددحي ،١٢٠٢ ةـنـس رياربف٠١ قـفاوـملا٢٤٤١
.ةينالديصلا مولعلا يف ثحبلا زكارمل يلخادلا

––––––––––––
لوألا ريزولا ّنإ

Feycal
Rectangle 
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لوأ يفخّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدـــعـــقلا يذ
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤـــملا٤٥-٥9 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرـملا ىضــتــقمبو–
يذـــلا٥991 ةـنـس رــيارـبـــــف٥1 قــفاوـملا٥1٤1 ماـــع ناــــضــــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدـحـي

يفخّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماـــــع ةّجــــحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يــفخّرؤملا77-31 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو–
يذــلا31٠2 ةـنـس رـياـنـي٠3 قــفاوملا٤3٤1 ماــع لوألا عـيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

٥ يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويـــلوـــي3 قــــفاوـــملا٥3٤1 ماــــع ناـــضـــمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا٥٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم92
،ةينالديصلا مولعلا يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

 : يتأي ام نورّرــقي

موــــسرـــملا نــــم٠1 ةداــــــملا ماـــــكــــحأل اــــــقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
23٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ82 يف خرؤــــملا693-11 مــــقر يذــــيفنتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس رــبمفون٤2 قــفاوملا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا

موــــلعلا يف ثـــحبلا زــــكرمل يلـــخادلا مـــيظنتلا رارــــقلا اذــــه ددــــحي
."زكرملا" صنلا بلص يف ىعديو ،ةينالديصلا

هدعاسي يذلا ريدملا ةطلس تــحت ،زــــكرملا مـــظني:٢ ةداملا
ةـــيرادإ حـــلاصمو ةـــينقت ماـــسقأ يف ،ماـــع نيـــمأو دـــعاسم رـــيدم
.ثحبلل ةكرتشم حلاصمو تاشروو ثحبلل ماسقأو

: نم ،)2( نانثا اهددعو ،ةينقتلا ماسقألا نوكتت :٣ ةداملا

،يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق –

.ةينالديصلا مولعلا يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم مسق –

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فلكي:٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع يملعلا ثحبلا

ينـطوـلا يمـلـعـلا نواـعـتـلا زـيزـعـتــل تاءارــجإب ةرداــبملا–
،زكرملا صصخت ناديم يف يلودلاو

ةــــــظـــقيلا طــــيشنتو يــــملـــعلا ثـــــحبلا جــــئاـــــتن نيــــــمثت–
،ةيجولونكتلا

زكرملا لخدت ناديم يف ينقتلاو يملعلا مالعإلا ةيقرت–
،نيلمعتسملا لوخد ليهست هنأش نم ءارجإ لك حارتقاو

نـــــيدايم يف ةــــيلودو ةــــينطو ةـــــيملع تارــــهاظت مــــيظنت–
،زكرملا ثحب

يــــملعلا فــــيشرألاو يــــقئاثولا دــــيصرلا رــــييست ناــــمض–
.هيلع ةظفاحملاو هريوطتو ،زكرملل ينقتلاو

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم•

ةــــــظـــقيلاو يـــــملعلا ثـــــــحبلا جـــــئاتن نيــــــمثت ةــــــــحلصم•
،ةيجولونكتلا

.ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولا ةحلصم•

مولعلا يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم مسق فلكي :٥ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةينالديصلا

ثحبلا لاغشأ زاجنإ نامضو ثحبلا عيراشم رييست–
،تاساردلاو

مولعلا لاجم يف ةيملع تايطعم دعاوق عضو ىلع لمعلا–
،ةينالديصلا

يجولونكتلاو يملعلا داتعلا صخي اميف تابلطلا زيكرت–
،ثحبلا لكايهل

زكرملا صصخت نيدايم يف ةيملعلا تازيهجتلا لامعتسا–
،اهريوطتو

.هتنايصو ةدوجلا تنمجانم ماظن تايلمع ذيفنت نامض–

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،ثحبلا عيراشم ةعباتم ةحلصم•

،ةيملعلا تازيهجتلا ةحلصم•

.ةدوجلا نامض ةحلصم•

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي :٦ ةداملا

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فلكت :٧ ةداملا

هعضوو ،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا  دادعإ–
،ذيفنتلا زيح

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–

نـــيوكتلل تاوـــنسلا ةددــــعتمو ةـــيونس تاـــططخم دادــــعإ–
،زكرملا يمدختسمل تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو
،ذيفنتلا زيح اهعضوو

نامضو زكرملا زيهجتو رييستلا ةينازيم عورشم دادعإ–
،هيلع ةقداصملا دعب اهذيفنت

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم–
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،هرييستل لئاسولاب زكرملا لكايه ديوزت نامض–

ةينوناقلا اياضقلاو تاعزانملا اياضق رييست نامض–
،زكرملل

زــــــكرملل ةـــيراقعلاو ةـــــلوقنملا كالــــمألا رــــــييست ناـــــمض–
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم–

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض–

: يف )3( اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم•

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم•

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم•

: نم ،)٤( ةعبرأ اهددعو ثحبلا ماسقأ نوكتت :٨ ةداملا

،"يئيزجلا بيكرتلاو طشنلا رصنعلاو ءاودلا" مسق–

يوــــــيحلا ؤـــفاكتلاو يوــــيحلا جالــــعلاو ةــــجذمنلا" مـــــسق–
،"ةيثارولا ةيلديصلاو

،"ةيربخملا تاساردلاو ةنمزملا ضارمألاو ةحصلا" مسق–

."مومسلا ملعو يحصلا نمألاو تاطشنملا ةحفاكم" مسق–

،"يئيزجلا بيكرتلاو طشنلا رصنعلاو ءاودلا مسق" -١
: لوح ثحبلا لاغشأو تاساردب مايقلاب فلكي

بيكرتلاو ءاودلل طشنلا رصنعلا لاجم يف ثحبلا ةيقرت–
،راكتبالاو ةديدجلا تائيزجلل يجالعلا ريثأتلاو يئيزجلا

،ةطشنلا رصانعلل ةجتنملا رداصملا فلتخم فاشكتسا–

.ةلاعفلا ةيويحلا داوملا عجارمو سيياقمو ةدوج–

يويحلا ؤفاكتلاو يويحلا جالعلاو ةجذمنلا مسق" -٢
لاـــــــغشأو تاــساردــــب ماـيقلاب فــــــلكي ،"ةيثارولا ةلديصلاو
: لوح ثحبلا

ةينالديصلا ةيلاعفلا يف مكحتلاو ةيودألل ضرعتلا ةجذمن–
،ةيودألا ريوطت اذكو ةيساسألا فراعملا نم ةبستكملا

تائيزج ميمصتل ةيبوساحلا ةاكاحملاو ةجذمنلا مادختسا–
،ةديدج ةيجالع

موــــــلعلا نادــــيم يف ةـــــيضارتفالا ةـــــساردلا قرـــــط رـــــيوطت–
،ةينالديصلا

.ةينالديصلا قئارطلا ىلع ةاكاحملاو ةجذمنلا–

تاــــــساردـــلاو ةــــنمزـــملا ضارـــــمألاو ةــــــحصلا" مـــــسق -٣
: لوح ثحبلا لاغشأو تاساردب مايقلاب فلكي ،"ةيربخملا

ةـــــنمزـــملا ضارــــمألا لاــــجم يف ةــــلدــــيصلا مــــلع رـــــيوــــطت–
،ةثعبنملاو ةدجتسملا ضارمألاو ةيدايعلا تاساردلاو

ضارمألاب لفكتلل ةركتبم ةينالديص تالوكوتورب ميمصت–
،ةنمزملا

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةيدايعلاو ةيبيرجتلا تاساردلا–

مــلعو يــــحصلا نـــــمألاو تاـــــطشنملا ةـــــحفاكم" مـــــسق -٤
: لوح ثحبلا لاغشأو تاساردب مايقلاب فلكي ،"مومسلا

،تاطشنملا ةحفاكم لاجم يف ثحبلا ةيقرت–

ةظقيلاو ةحصلاب ةقلعتملا راطخألا مييقتو يحصلا نمألا–
،ةيحصلا

.ةيودألل مومسلا ملعب ةقلعتملا تاساردلا–

: نم )٥( ةسمخ اهددعو ،تاشرولا نوكتت:٩ ةداملا

صالختسالاو يئيزجلا بيكرتلاو يئيزجلا لكيهلا" ةشرو–
،"يمكلاو يعونلا ديدحتلاو لصفلاو ةيفصتلاو

،"ميقعتلاو غاوسلاو ةيسنولاجلا ةساردلاو ةغيصلا" ةشرو–

،"ناويحلا ىلع براجتلاو مومسلا ملع" ةشرو–

ةلديصلاو ءاصحإلاو يويحلا يلآلا مالعإلاو ةجذمنلا" ةشرو–
،"ةيثارولا

تازيهجتلل ةينقتلا ةعباتملاو تازيهجتلاو جذامنلا" ةشرو–
."ةيملعلا

اـــــقبط ةأــــشنملا ةــــكرتشملا ةــــحلصملا عـــــضوت :٠١ ةداملا
خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم63 ةداملا ماكحأل

11٠2 ةــنس رــبمفون٤2 قـــفاوملا23٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ82 يف
نوــــكتتو ،ةـــحلصم ســـيئر ةـــيلوؤسم تـــــحت ،هالــــعأ روــــكذملاو
.عورف نم

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس رياربف

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب


