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 ليهأت ةداعإ وأ ريوطت وأ نيوكت ضرغب ،لكشلا سفنب
،ةيراجتلا تامدخلاو علسلا جاتنإل ةيداصتقالا تاطاشنلا

 ةهجوملا علسلا ثادحتسا وأ ءانتقاب ةطبترم ةمدخ لك – ب
.ةيراجتلا تامدخلاو علسلا جاتنإل ةيداصتقالا تاطاشنلل

يناثلا لصفلا

 ةلباقلا ريغ تامدخلاو علسلاو تاطاشنلا مئاوق
ايازملا نم ةدافتسالل

 ةمــظـــنألا نـــم ةداـــفــتـــسالل ةلـــباـــق رـــيـــغ نوـــــــكت : 3 ةّداملا
 نوناقلا نم 82و 62 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ةيزيفحتلا

 ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر
 : هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي

 ماـظـن“ اـيازـم نـم ةداـفـتسالـل ةــلــباــقــلا رــيــغ تاــطاشنــلا –أ
 قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةمئاقلا يف ةدراولا ”قطانملا
،موسرملا اذهب لوألا

 صوصنملا ةمئاقلا يف ةدراولا تاطاشنلا ىلإ ةفاضإلاب –ب
 ةلباقلا ريغ تاطاشنلا ،موسرملا اذهب لوألا قحلملا يف اهيلع
 ةمئاقلا يف ةدراولا ”تاعاطقلا ماظن“ ايازم نم ةدافتسالل
،موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا

 ماظنلا ريغ يئابج ماظن تحت ةسرامملا تاطاشنلا – ج
،يقيقحلا

 ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ريغ تاطاشنلا – د
 بجوتست ةغيص قفو تاطاشنلا هذه ةسرامم ةلاح يف ّالإ
.يراجتلا لجسلا يف اهليجست

 تاطاشنلا ،ةيزيفحتلا ةمظنألا نم اضيأ ىنثتست : ٤ ةّداملا
 : يتلا

 قيبطت لاجم جراخ ،ةصاخ تاعيرشت بجومب ،عقت – أ
 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا

،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2
 ةدافتسالا ،يميظنت وأ يعيرشت مكح بجومب ،اهنكمي ال – ب

،ةيئابج ايازم نم
.اهب صاخ ايازم ماظن ىلع رفوتت – ج
 صوصنملا ةيزيفحتلا ةمظنألا نم ىنثتست : ٥ ةّداملا

 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا يف اهيلع
 : هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1

 كلت ريغ ،يلاملا يبساحـملا ماظنلل ةعضاخلا علسلا لك – أ
 تاءانثتسالا ادع ام ،تاتيبثتلا باب تاباسح يف ةجردملا
،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

 ةدراولاو تاتيبثتلا باب تاباسح يف ةجردملا علسلا – ب
.موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةمئاقلا يف

 زيهجتلا علس ،ةيزيفحتلا ةمظنألا نم ىنثتست : ٦ ةّداملا
 .جاتنإلا تازيهجتو طوطخ اهيف امب ،ةلمعتسملا

 ٤٤٤١  ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٠٠3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 مئاوــــق ددــــحي ،٢٢٠٢ ةــــنــــس رـــبمتـــبس ٨ قـــفاوــــملا
 ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تامدخلاو علسلاو تاطاشنلا

 لـــــيوـــمــتلا نـــم اــــيندلا دودــــحلا اذــــكو اـــيازـــملا نــــم
.ليوحتلا نامض نم ةدافتسالل

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ةدعقلا يذ ٥1 يف خرؤملا 11-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ماظنلا نمضتملاو 7٠٠2 ةنس ربمفون ٥2 قفاوملا 82٤1 ماع
،يلاملا يبساحـملا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خّرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 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 9٤2-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1
 ةنّودم نييحتو رييست طورش اذكو روحمتو ىوتحم ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا

 يف خرؤملا 892-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،اهريسو رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا ميظنت

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 نم 92و 62و ٥2و 8 داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا

 اذه فدـــــهي ،راـــمـــثـــتـــسالاب قـــلــعـــتملاو 22٠2 ةنـــس وــيـــلوـــي ٤2
 ريغ تامدخلاو علسلاو تاطاشنلا مئاوق ديدحت ىلإ موسرملا
 ليومتلا نم ايندلا دودحلا اذكو ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا
 .ليوحتلا نامض نم ةدافتسالل

 تامدخلاو علسلاب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي : ٢ ةّداملا
 : يتأي ام رامثتسالا زاجنإ راطإ يف ةرشابم لخدت يتلا

 ريغ وأ ةيدام ،ةلوقنم ريغ وأ ةلوقنم ،ةعلس لك – أ
 مادتسملا لامعتسالل ةهجوم ،ةثدحتسم وأ ةانتقم ،ةيدام
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 لــــجأ نــــم ،هالـــعأ روـــكذـــملاو 22٠2 ةــــنـــس وـــيلوي ٤2 قـــفاوــملا
 ةصح ساسأ ىلع بستحـملا ،ليوحتلا نامض نم ةدافتسالا
 قـــــــــتاـــع ىلع عــــقت يـــتلا يـــجراـــخلا ردـــصـــملا تاذ لــــيوـــمـــتلا
 %٥2 ـب ،رامـــثتـــسالل ةـــيلامــجإلا ةــــفــــلكــــتلا يف نيرــــــمثـــتـسملا

.رامثتسالا غلبم نم

 نود هالعأ ددحـملا ىندألا دحلا غلبم رفوت مدع لوحي ال
 قح نم رامثتسالا مرحي هنأ ريغ ،ايازملا نم ةدافتسالا

 مقر نوناقلا نم 8 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا نامض
 ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 22-81

.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس

 ّةيـــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرــملا اذــــه رــشـــنـــي : ٩ ةّداملا
 .ّةيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 يف ديقت مل اذإ ،ةيزيفحتلا ةمظنألا نم ديفتست ،اهنأ ريغ
 علس ،هالعأ ٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءانثتسالا ةمئاق
 ةينيع اصصح لكشت يتلا ةدروتسملاو ةدّدجملا زيهجتلا

 نم تاطاشنلا لقن تايلمع راطإ يف لخدت يتلاو ةيجراخ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،جراخلا

 اذه يف اهيلع صوصنملا تاءانثتسالا صخت ال : ٧ ةّداملا
 ”ةلكيهملا تارامثتسالا“ ماظنل ةعباتلا عيراشملا ،موسرملا
 ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم ٠3 ةداملا يف ةروكذملا
 روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ
.هالعأ

ثلاثلا لصفلا

 ةدافتسالل ليومتلا نم ايندلا دودحلا

ليوحتلا نامض نم

 8 ةداملا يف هيلع صوصنملا ىندألا دحلا دّدحي : ٨ ةّداملا
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم

لوألا قحلملا
قطانملا ماظن ايازم نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تاطاشنلا ةمئاق

)يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا تاطاشنلا ةنّودم بسح(

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا











 لامعتسا نع ةجتانلا تاجوتنملا ءانثتساب
)بيلحلا عمج نم اقالطنا( جزاطلا بيلحلا





 هكاوفلا نم اقالطنا جتنملا ريصعلا ءانثتساب
ةيلحـملا ةجزاطلا





 بسح ةعانصلا ةرازو نم ةقفاومب ادع ام
يلحـملا ضرعلا







جاتنإلا
)تيربكلا ( باقثلا داوعأ ةعانص

حيلستلا ديدح جاتنإ


ةناحطلا
)ةنبلم( هتاقتشمو بيلحلا جاتنإ



عيبانيلا هايمو ةيندعملا هايملا جاتنإ
)مظنم طاشن( ةيغبتلا داوملا ةعانص

 ةفلتخملا تابورشملا جاتنإ


 عنصم( يدامرلا تنمسإلل يعانصلا جاتنإلا
)تنمسإلا
رجآلا عنصم



ةيراقعلا ةيقرتلا ةسسؤم
حباسملا بيكرتو زيهجت ءانب

تامامحلاو ةنوصلا بيكرتو زيهجتو ءانب
تنيمألا ةعانص

لّوألا بابلا
٤٠١-٧١٢
جرختسم

٦٠١-٢٠١
٧٠١-١٠١
٧٠١-١٠٢



٧٠١-٥٠٥
٧٠١-٠١٥
٧٠١-١١٥



جرختسم
٩٠١-١٠١
جرختسم

٩٠١-٧٠١
٩٠١-٨١٢
٩٠١-٥٢٢
٩٠١-٦٢٢ 
١٠3-١١١



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٠٦١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١ 30

)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا













لصفلا لك
لصفلا لك
لصفلا لك







ةيعانصلا ريغ


ةيعانصلا ريغ


موجن يذ معطم وأ ةلسلس ادع ام

موجن يذ معطم وأ ةلسلس ادع ام
موجن يذ معطم وأ ةلسلس ادع ام































فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا
 ةسرامملا ةيفرحلا تاطاشنلا لاكشأ لك
 اذكو لزانملا يف وأ لقنتلاب وأ لاوجتلاب

 نم 6 ةداملا موهفمب نونفلاو ةيديلقتلا فرحلا
 ةنس رياني ٠1 يف خرؤملا 1٠–69 مقر رمألا
 ةعانصلا مكحت يتلا دعاوقلا ددحي يذلا 6991

.فرحلاو ةيديلقتلا
ةلمجلاب ةراجتلا

ةئزجتلا ةراجت
داريتسالا

داريتسالا لاكشأ لك
 تامدخلا

ةيديلقت تايولحو ةزبخم
ةيعانص ريغ ةزبخم

يباشع
تايولح

دقرم
)معطم( لماك ماعطإ

)دوف تساف( عيرس ماعطإ
)قرطلا تاطحم( ىهقم ،معطم

 ريصع بارشو تاجلثملا ريضحت ،ةدشقم
ةجلثملا ةدشقلاو هكاوفلا

ىوشم
تاجلثملاو رئاطفلا ،تابورشملا كشك

معطمو ىهقم
 معطم
ىهقم

ةيلوحكلا تابورشملا كالهتسا تالحم
ياش ةعاق

تابورشملاو ةوهقلل ةيلآلا تاعزوملا لالغتسا
يبدأ ىهقم

 ريغو ةيئاذغلا داوملل ةيلآلا تاعزوملا لالغتسا
ةيئاذغلا

ماعطلا رضحم
)نيومت( زايتما

 يناثلا لصفلا










ثلاثلا لصفلا
 عبارلا لصفلا
سماخلا لصفلا



 سداسلا لصفلا
٢٠٢-٧٠٤
٢٠٢-٨٠٤
١٠٥-٩١١
١٠٥-٢٠٢
١٠٦-٠١١
١٠٦-١٠٢
١٠٦-٢٠٢
3١٠٦-٠٢
١٠٦-٤٠٢



١٠٦-٥٠٢
١٠٦-٦٠٢
١٠٦-٧٠٢
١٠٦-٨٠٢
١٠3-١٠٦
٢٠3-١٠٦
3٠3-١٠٦
٤٠3-١٠٦
٥٠3-١٠٦
٦٠3-١٠٦



١٠٦-٢٠٤
3١٠٦-٠٤
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 ةيلديص
فاعسإلا تارايسل ةصاخ تامدخ

ةيزئانج تامدخ
ةفيلألا تاناويحلا فيظنتو ضيورت

بالكلاو
تاقابسلل تاناويحلا بيردت

بئارم
)فقوم ( ةأيهم فقوت ةحاسم

تالفحلا ةعاق لالغتسا
قئاس نودب وأ عم تارايسلا ءارك

براوقلاو ةهزنلا نفس ءارك
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلل تاودأو تادعم ءارك

بتكملاو يلآلا مالعإلا تازيهجت ءارك
ةفلتخملا تازيهجتلاو تالآلاو تانكاملا ءارك

نزولا داتع ءارك
ةيرانلا تاجاردلاو تاجاردلا ءارك

مييختلا زيهجتو داتع ءارك
تاضارعتسالاو تالفحلاب صاخ داتع ءارك

صاخشألا لقن
ةرجألا تارايس ةسسؤم

 داوملاو تادعملاو تازيهجتلاب نيومتلا ةسسؤم
تاعامجلاو معاطملاو يهاقملاو ةيئاذغلا

)ةسسؤم ( تاهاجتالا لك يف ليحرت
علسلا نيزخت

 ماظنلا تحت عقاو نيزخت( ةماع نزاخم
)يكرمجلا



يربلا لقنلا لكايه رييست
نيرفاسملاو عئاضبلا لقن لئاسو راجئتسا

ةقايسلا ميلعت ةسردم
ةقايسلا سرادم
 نحشلا طيسو

تالومحلاو نفسلا عدوم ،ةيرحبلا ةرسمسلا

كرامجلا ىدل دمتعم ليكو

٢٠٦-١٠١
٢٠٦-٤٠١
٢٠٦-٩٠١
٢٠٦-١٠٢



3٢٠٦-٠٢
١٠٠-3٠٦
٢٠٠-3٠٦
3٠٠-3٠٦
٤٠٠-3٠٦
٥٠٠-3٠٦
٧٠٠-3٠٦
٨٠٠-3٠٦
٩٠٠-3٠٦
٠١٠-3٠٦
١١٠-3٠٦
٢١٠-3٠٦
3١٠-3٠٦
٤٠٦-٢٠١
3٤٠٦-٠١
 ٤٠٦-٧٠١



٤٠٦-١٠٦
٤٠٦-٤٠٦
٤٠٦-٥٠٦





٤٠٦-٦٠٦
٤٠٦-٩٠٦
٤٠٦-٢١٦
3٤٠٦-١٦
٤٠٦-٤١٦
٤٠٦-٥١٦
٤٠٦-٧١٦

)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا



ريبكلا بونجلا تايالو ادع ام












ريبكلا بونجلا تايالو ادع ام
 قدانفلا تاكرش ةدئافل ادع ام
موجن تاذ قدانفلا ةدئافل ادع ام



























 ماظنلا تحت ةعقاولا تاعدوتسملا ءانثتساب
 ىوتسم ىلع اهؤاشنإ مت يتلا يكرمجلا

تاكرشلا
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)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا

































































 ريبكلا بونجلاو بونجلا تايالو ادع ام
 ايلعلا باضهلاو

 دوقولا تاطحم
جيراهصو تاخضم

دوقولاب تارئاطلاو رخاوبلا ديوزت
لسغلا ةطحم

ةكرحتم ميحشت ةطحم
لقنتملا بأرلاو رجلا تامدخ

اهريغو ةعتمألا عاديإ
تالامعتسالا لكل ءالط ريضحت

ليسغلا عمجم
راهشالا ةلاكو

ريوصتلا تالاكو
مالفألا عيزوت

 بيصانيلاو ةيضايرلا تاناهرلا ةسسؤم
)ةلودلاب ةصاخ(

ةيضاير ةأشنم
 ةيئاملا تاضايرلا ةسسؤم

)حبرلا ضرغل (  
باعلأ ةعاق

ريوصتلا ويدتسا
)يكوج كسيد( تالفحلا ءايحإ

 تازيهجتلاو تادعملا ،تاجوتنملا لك ضرع
)ضرع ةعاق(

ىهلملا لالغتسا

 ةيليللا ةناحلا لالغتسا
)يليللا يدانلا(

)كيتوكسدلا( صقرملا لالغتسا
يلام نامتئا ةسسؤم

ةينوناقلا ةراشتسالا بتكم
 ةكرش( طاشنلا تاعاطق لك تاسسؤم ةرادإ

)م ت ش ةلودلا تاسسؤم رييست
 قاوسألا تاسارد ،ميظنتلا يف تاساردلا بتكم

تاءاصقتساو

ةينقتلا تاساردلاو ةسدنهلا بتكم


٤٠٦-٨١٦
٤٠٦-٩١٦
٤٠٦-٠٢٦
٤٠٦-٢٢٦
٤٠٦-٦٢٦
٤٠٦-٧٢٦
٤٠٦-٨٢٦
١3٤٠٦-٦
٢3٤٠٦-٦
٥٠٦-١٠٠
٥٠٦-٢٠٠
٥٠٦-٥٠٠
٥٠٦-٤١٠



٥٠٦-٥١٠
٥٠٦-٦١٠



٥٠٦-٩١٠
٥٠٦-٠٢٠
3٥٠٦-٢٠
٥٠٦-٤٢٠



٥٠٦-٥٢٠
٥٠٦-٦٢٠



٥٠٦-٧٢٠
3٧٠٦-٠٠
٧٠٦-٤٠٠
٧٠٦-٥٠٠



٧٠٦-٦٠٠


٧٠٦-٧٠٠
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)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا





































































ةبساحـملا ةسسؤم
نيراتملاو ةيحاسملا بتكم
لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه

نمألاو ةسارحلا ةسسؤم
فلتلا ةنياعم ةيضوفمو ةينقتلا ةربخلا ةكرش
 يبطلا مالعإلاو ةيقرتلل ةينالديصلا ةسسؤملا

 ةينالديصلا تاجوتنملا لوح يملعلاو
ةيبطلا تامزلتسملاو

 يف ةدعاسمو تاسارد ،ةراشتسا بتكم
رامثتسالا

 ةيفاقثلا تارهاظتلا ميظنت ةسسؤم
ةيملعلاو ةيداصتقالاو

ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت ةسسؤم
)ينورتكلإلا ىهقملا( ىهقم ربيس

 ةينطولا تاسسؤملا ةدعاسمو ةراشتسا
ةقاطلاو ةعانصلا لاجم يف ةيلودلاو

 ةيقئاثولاو فيشرألا يف تاساردلا بتكم
تامولعملاو

ينف عباط تاذ تامدخ ميدقتو ةراشتسا
ةيلاملا تامييقتلا

نمألا ناديم يف ةدعاسمو ةراشتساو ةسارد
ويديفلا ةعاق لالغتسا

ةيمالعإلا ةبتكملا لالغتسا
)كيتايديملا (

ةضباقلا ةكرشلا
 ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف ةراشتسا

ةيكلساللاو
 ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ لالغتساو ءاشنإ

 امب يفاضإ ريعست تاذ ةيلعافتلا ةيكلساللاو
 سكتويدألا تامدخ اهيف

ةيئاذغلا داوملاو تاجتنملا فيلغتو بيضوت
ةجسنألل ةيلوألا داوملا فيلغتو بيضوت

 ةيئايمكلا تاجتنملا فيلغتو بيضوت
ةدمسألاو

 )أ م ف م غ( ىرخألا ةفلتخملا تاجتنملا بيضوت
)ةننقملا تاجتنملا ءانثتساب(

٧٠٦-٨٠٠
٧٠٦-٠١٠
٧٠٦-١١٠
٧٠٦-٢١٠
٧٠٦-٥١٠
٧٠٦-٦١٠





٧٠٦-٧١٠


٧٠٦-٨١٠

٧٠٦-٢٢٠
٧٠٦-٦٢٠
٧٠٦-٨٢٠



١3٧٠٦-٠


٢3٧٠٦-٠
٦3٧٠٦-٠
3٧٠٦-٤٠
٧٠٦-٤٤٠
٧٠٦-٥٤٠



٧٠٦-٧٤٠
٧٠٦-١٦٠



٧٠٦-٨٦٠




٨٠٦-١٠٠
٨٠٦-٢٠٠
3٨٠٦-٠٠



٨٠٦-٤٠٠
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)عبات( لوألا قحلملا

تاظحالملا ةيمستلا زمرلا









































لسالسلا ادع  ام


لسالسلا ادع ام
















 ةراشتسالاو  ايراتيركسلا لامعأ ةسسؤم
ةيرادإلا

ةفلتخملا تاخاسنتسالاو تاططخملا بحس
تاءاضمإلا عباوطو ماتخألا عنص

ةيفحص ةسسؤم
)نوف يسكاط( يمومع فتاه

)سكديس( ةيديربلا قيدانصلا رييست
 ءادنلا زكارم لالغتساو ءاشنإ

ةيراقع ةلاكو
ةيراقعلا كالمألا ةرادإ

ةيلام ةسسؤم
كنب

طايتحالاو ريفوتلا قودنص
نيمأتلا ةسسؤم

 ةصروبلا تايلمع يف ءاطسو
فرصلا ليكو

نيمأتلل ةطاسو ةكرش وأ تانيمأت طيسو
تانيمأتلل ماع ليكو

لامعأ بتكم
يراجت ليكو

تارايسلا قحاول بيكرتو زيهجت
 حيلصتلا ،تارايسلل يكيناكيملا حيلصتلا
 لكل ةيكيناكيم عطقو ماسقأل صصختملا

تارايسلا
يلامجلا جالعلاو ةقالحلا

ةنوصو مامح
تاشرم

راخبلاب يكلا فظنم وأ ةغابصلا
 تاعامجلاو لودلل ةيراجت ةلاكو وأ ليثمت

ةيبنجألا
 ةيمومعلا تاسسؤملل ةيراجت ةلاكو وأ ليثمت

ةيبنجألا
تادنسلا عاديإ ةسسؤم

ةعيبطلا ماسر

٩٠٦-١٠٠


٩٠٦-٢٠٠
3٩٠٦-٠٠
٠١٦-٢٠٠
٠١٦-٥٠٠
٠١٦-٦٠٠
٠١٦-٩٠٠
١١٦-٤٠٠
١١٦-٦٠٠
٢١٦-٢٠١
3٢١٦-٠١
٢١٦-٤٠١
٢١٦-٥٠١
٢١٦-٧٠١
٢١٦-٢٠٢
3٢١٦-٠٢
٢١٦-٤٠٢
٢١٦-٥٠٢
٢١٦-٦٠٢
٢3١-3١٦



٤٠٢-3١٦


٤١٦-١٠٠
٤١٦-٢٠٠
3٤١٦-٠٠
٤١٦-٤٠٠
٥١٦-١٠٠



٥١٦-٢٠٠


٥١٦-٥١٠
٦١٦-٥٠٠
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يناثلا قحلملا
تاعاطقلا ماظن ايازم نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تاطاشنلا ةمئاق

)يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا تاطاشنلا ةنّودم بسح(

تاظحالملا ايازملا نم ىنثتسملا طاشنلا ةيمست طاشنلا زمر



: ءانثتساب
 ءانثتساب نيدعتلا تاجتنم عيمج جارختسا -

،ماكرلا
،)اهريغو ساملا( ةميركلا راجحألا جارختسا -
.نداعملا ةجلاعم -
:ءانثتساب
 يف نامدختسملا اكـيلـــسلاو لــــمرلا جارــــخـــتـــــسا -

،ةيجاجزلا يناوألا
،كبسملا بلاوق ةعانص -
 يعانص قيبطت يأو ةطشاكلا داوملا ةعانص -

.رخآ
: ءانثتساب
  قورحـملا نيطلا نم ءارمحلا تاجتنملا ةعانص -

،)مواقملا ريغ ةوردلا ديمرق(
 نيطلا نم ةمواقم ريغ ىرخأ ءانب داوم ةعانص -

 ، طبرلا راجحأ ،ةيضرألا نييطت ،بوط( قورحـملا
.) تارامعلل ىرخأ داومو تارجأ ،تاطالب

: ءانثتساب
 يئايميكلا لاــمعــتــسالل ةـــيــفزـــخ تاودأ عــــنــــص -

 ،ينقتلاو
.فزخلا جاتنإ نم % ٠3 ،لقألا ىلع ،ريدصت -

 ةيندعملا تاجتنملا ريضحتو جارختسا
ةفلتخملا

 جارختسا ،لمرلا ريضحتو جارختسا
ةينيرغلا نداعملا

 ريغ نيطلا تاجتنمل يعانصلا جاتنإلا
)يعانصلا ديمرقلا و رجألا عنص(  مواقملا

 ريغ ةيفزخلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلا
ءانبلاو ةعانصلل ةيحصلا





 تاررقم لالغتسال ةينالديصلا ةسسؤملا
ةينالديصلا داوملا ليجست

 تاررقم لالغتسال ةينالديصلا ةسسؤملا
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

   توصلا ليوحت تامدخ لالغتساو ءاشنإ
تنرتنإلا ربع

لاقنلا فتاهلا ديصر ةئبعت طاشن

 تازيهجت حيلصتو ةنايصو بيكرت
 يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

 نم ةعومجم صيصخت وأ نييعت يضتقت
تابذبذلا

لّوألا بابلا

٩٠١-3٠١

3٠٢-3٠١

٩٠١-٧٠١

٩٠١-٩٠١

٢٠٦-١٢١

٢٠٦-٢٢١



٧٠٦-٥٦٠

٠١٦-٠١٠

٠١٦-١١٠

تامدخلاو علسلا جاتنإ
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)عبات( يناثلا قحلملا

تاظحالملا ايازملا نم ىنثتسملا طاشنلا ةيمست طاشنلا زمر

 ىرخأ  تازيهجت  حيلصتو ةنايصو بيكرت

ةيكلساللاو  ةيكلسلا  تالصاوملل

ةيراقع ةطاسو

ةفتاهملا تادعم لك ةنايصو بيكرتو حيلصت
 ةقبسملا تاقاطبلا  حيلصتو ةنايصو بيكرت

)لاقنلا فتاهلا حئارش( عفدلا ةلجؤملاو

لّوألا بابلا

٠١٦-٢١٠

١١٦-١١٠

٤٢٢-3١٦

٨٢٢-3١٦

تامدخلاو علسلا جاتنإ

ثلاثلا قحلملا
ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ علسلا ةمئاق





 ةلمعتسملا كلت ىتح تالآلاو عئاضبلل يربلا لقنلا داوم ادع ام
 رجاحـملاو تنمسإلاو رجآلا عناصم فرط نم صاخلا مهباسحل
 اهئانتقا دنع ةلثامملا تاطاشنلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلاو
.طاشنلل ةيساسألا تادعملا ىلإ ةفاضإلاب


.يلآلا مالعإلا  ةزهجأ ادع ام

 معاطملاو قدانفلاب صاخلا بيكرتلاو بيترتلا ءانثتساب
.بتاكملاو لامعألا تاحاسمو شيعلاو ءاويإلا لكايهو ةفنصملا

 ةهجوم نوكت امدنع ايازملا نم كلذك ءانثتسالا صخي ال
 ،مامحلاو ةدئاملاو ةرسألا تاضايب ،ةفنصم قدانف زاجنإل
 تاودأو قحاوللا ،يناوألا ،ةيحصلا قحاوللاو ةقالحلا قحاول
.جاجزلا تاودأو ةدئاملا

 ةناسرخلا اهيف امب ،مزاوللاو تاجتنملاو داوملا ءانثتساب
 لخدت يتلا تايانبلا يف ةيئاهن ةفصب ةجمدملا ةزهاجلا

 ديدحو تنمسإلا ءانثتساب ةفنصملا قدانفلا زاجنإ راطإ يف
.ماكرلاو  لمرلاو حيلستلا





 عئاضبلل  يربلا  لقنلا  داتع
صاخلا  مهباسحل صاخشألاو

 لاصتالاو بتكملا تازيهجت
 يف ةرشابم ةلمعتسملا ريغ

جاتنإلا  ةيلمع
عجرتسم فيلغت

 بيترت ةماعلا تآشنملا
ةفلتخم تائيهتو

 داتع( ةيعامتجا  تازيهجت
 ةيلزنم تازيهجتو ثاثأو

)تائيهتو


 ديق تاجوتنملاو تانوزخملا
ذيفنتلا

 ةينيعلا تاتيبثتلا : ٨١٢
ىرخألا



٨١٢

٨١٢

٨١٢

٨١٢

٨١٢

ثلاثلا مسقلا
  تاجوتنملاو تانوزخملا

ذيفنتلا  ديق

باسحلا مقر
 ماظنلل  يعرف  باسح  وأ 

يلاملا يبساحـملا

تاظحالملانييعتلا


