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"هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا سلجم ميظنتب قلعتملا... "

 )٤ ةرقفلا( ٤3 داوملا : ةيتآلا ةيروتسدلا تاءانبلا ةفاضإ –
،روتسدلا نم ٥22و 171و 87و 2٤و

،تاءانبلا نم روتسدلا نم ٤22 ةداملا فذح –

: ةيتآلا ةينوناقلا صوصنلا تايضتقملا ىلإ فاضت –

 1931 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1 يف خرؤملا 7٥–17 مقر رمألا –
 ،ةيئاضقلا ةدعاسملاب قلعتملاو 1791 ةنس تشغ ٥ قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 قفاوملا 11٤1 ماع مرحم ٤2 خرؤملا 12–٠9 مقر نوناقلا –
 لدعملا ،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو٠991  ةنس تشغ ٥2
،ممتملاو

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا ةغايص داعت –
: يتآلا وحنلا ىلع ،راطخإلا

 هريسو ةلودلا سلجم ميظنت يوضعلا نوناقلا اذه ددحي"
 .روتسدلا نم )٥و 3و 2 تارقفلا( 971 ةداملل اقبط "هتاصاصتخاو

 نوناقلا داوم يقاب يف ةيروتسدلا ةمكحملا لجست مل –
 نيعتي امب ،روتسدلا فلاخي ام ،راطخإلا عوضوم يوضعلا
.اهتيبثتو اهيلع ءاقبإلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي : ايناث 

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشني : اثلاث 
.ةيبـعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازـجلا

 نيتدـقـعـنـمـلا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
.22٠2 ةنس يام ٠1و 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 9و 7 خيراتب

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رـمـع  

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ٣٤٤١ ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم ١١-22 مقر يوضع نوناق
 نوناقلا ممتيو لدعي ،2202 ةنس ناوج ٩ قفاوملا
 ٩١٤١ ماـــــــع رـــفص ٤ يف خرؤــــملا ١0–٨٩ مـــقر يوـــضعلا
 مــــــــيظنتب قــــــلعتملاو ٨٩٩١ ةـــــنس وــــــيام 0٣ قـــــفاوملا

.هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا سلجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )٤ ةرـــقـفلا( ٤3 داوــملا اـــمـــيـس ال ،روـتــسدـــلا ىلــع ءاـــنـــــب –
 ٥61و 8٤1و ٥٤1و ٤٤1و 3٤1و )3و 2 ناترقفلا( ٠٤1و 87و 2٤و
،هنم ٥22و )٥ ةرقفلا( ٠91و 971و 171و 861و

 رفص ٤ يف خرؤملا 1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

 يـف خرؤمـلا 11-٤٠ مــقر يوــضــعلا نوـــناـــقـــلا ىــضـتـقــمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع بجر 12
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا ٠1-22 مـــــقر يوــضــعلا نوــــناــقــلا ىـضـتـــقـــمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس ناوج 9 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــــع ةدــعـقــلا يذ 9
  ،يئاضقلا ميظنتلاب

 ةيناثلا ىدامج ٤1 يف خرؤـملا 7٥-17 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةدعاسملاب قلعتملاو 1791 ةنس تشغ ٥ قفاوملا 1931 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا

 مّرحم ٤2 يف خرؤـملا 12-٠9 مــقر نوـــناــــقـــلا ىضــتـقـمـبو –
 ةبساحـملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

 رــفـص 81 يـف خرؤـملا 9٠-8٠ مــقر نوــناـــقـــلا ىــضـتــقــمبو –
 نوــناــق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رـيارـبف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

،ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب ذخألا دعبو –

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

 سلجم ميظنت يوضعلا نوناقلا اذه ددحي : ىلوألا ةّداملا
 )٥و 3و 2 تارقفلا( 971 ةداملل اقبط هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا

.روتسدلا نم
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 11و ٠1و 9و 3و ىلوألا داوملا ماكحأ ممتتو لدعت : 2 ةّداملا
 خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا نم 23و رركم ٥2و ٥1و

 روكذملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ

 سلجم ميظنت يوضعلا نوناقلا اذه ددحي : ىلوألا ةداملا“
 )٥و 3و 2 تارقفلا( 971 ةداملل اقبط هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا

.”روتسدلا نم

 عم ،رئازجلا ةنيدم يف ةلودلا سلجم رقم ددحي : 3 ةداملا“
.”روتسدلا نم 89 ةداملا ماكحأ ةاعارم

 نوعطلا يف لصفلاب ةلودلا سلجم صتخي : 9 ةداملا“
 تاهجلا نع ايئاهن ةرداصلا تارارقلاو ماكحألا يف ضقنلاب
.ةيرادإلا ةيئاضقلا

 هل ةلوخملا ضقنلاب نوعطلا يف لصفلاب اضيأ صتخيو
.”ةصاخ صوصن بجومب

 فانئتسا يف لصفلاب ةلودلا سلجم صتخي : ٠1 ةداملا“
 ةنيدمل فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا نع ةرداصلا تارارقلا
 ةــــيــــعورشم رــــيدــــقــــتو رــــيسفــــتو ءاــــغــــلإ ىواــــعد يف رــــئازجلا
 ةيزكرملا ةيرادإلا تاطلسلا نع ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا

 ةـــيـــنـــهملا تاـــمـــظـــنملاو ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــئيــــهــــلاو
.”ةينطولا

 اــياضقلا يف لــــصفلاب ةـــــلودلا ســـــلجم صــــتخي : 11 ةداملا“
.”ةصاخ صوصن بجومب هل ةلوخملا

 بجومب هب ةطونملا ماهملا ةلودلا ظفاحم ىلوتي : ٥1 ةداملا“
 ةـــيرادإلاو ةـــيـــندملا تاءارـــجإلا نوـــناـــقو يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا اذــــه
.”ةصاخلا نيناوقلاو

 ناويد ةلودلا سلجم سيئر ىدل ثدحي  : رركم ٥2 ةداملا“
 ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لبق نم هنييعت متي ضاق هريدي
.ةلودلا سلجم سيئر نم حارتقا ىلع ءانب

 ناويدب ةاضق نيعي نأ ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نكمي
 ،مهب طانت ،رـــــيخألا اذـــه نــــم بــــلطب ،ةــــلودلا ســــلجم ســــيئر
 صوصنملا يونسلا ريرقتلل ةيريضحتلا لامعألا اميس ال
 دادعإو ،يوضعلا نوناقلا اذه نم رركم 2٤ ةداملا يف هيلع
 ةلودلا سلجم ىلع ةضورعملا اياضقلاب ةقلعتملا تاساردلا

.“يرادإلا ءاضقلا ريوطتبو هتاصاصتخابو

 هــــــــفرغ داــــــقعنا دـــــنع ةــــــلودـــلا ســــــلجم لـــــــكشتي : 23 ةداملا“
 : نم ،ةعمتجم

،ةلودلا سلجم سيئر –

،سيئرلا بئان –

،فرغلا ءاسؤر –

،ماسقألا ءاسؤر ديمع –

.فلملاب ينعملا ررقملا ةلودلا راشتسم –

 ىلع ضرعت يتلا اياضقلا لودج ةلودلا سلجم سيئر دعي
.ةعمتجم فرغك هداقعنا دنع ةلودلا سلجم

 فلكملا دعاسملا ةلودلا ظفاحمو ،ةلودلا ظفاحم رضحي
 نامدقيو ،ةعمتجم فرغك ةلودلا سلجم ةليكشت فلملاب
.امهتاركذم

 ةليكشت ءاضعأ ددع فصن روضحب ّالإ لصفلا حصي ال
 ينعملا ررقملا ةلودلا راشتسمو ،لقألا ىلع ،ةعمتجملا فرغلا

.”فلملاب

 يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا ممتي  : ٣ ةّداملا
 ،هالعأ روكذملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤

 : يتأي امك ررحت رركم 2٤ ةدامب

 لوح ايونس اريرقت ةلودلا سلجم دعي  : رركم 2٤ ةداملا“
 سيئر ىلإ هعفري ،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا طاشنو هطاشن
 حارتقاو ةحورطملا تالاكشإلا اضيأ هنّمضيو ،ةيروهمجلا
.”ةبسانملا لولحلا

 ،فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا بيصنت راظتنا يف : ٤ ةّداملا
 يف لـــــصفلاب اــصتخم ،ةـــيلاقتنا ةـــفصب ،ةــــلودلا ســــلجم ىــــقبي
 ىواعد يفو ةيرادإلا مكاحـملا نع ةرداصلا ماكحألا فانئتسا
 ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا ةيعورشم ريدقتو ريسفتو ءاغلإلا

 ةينطولا ةيمومعلا تائيهلاو ةيزكرملا ةيرادإلا تاطلسلا نع
.ةينطولا ةينهملا تامظنملاو

 نم ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا نوعطلاو تافانئتسالا لاحت
 ىلإ ةلودلا سلجم ىلع ةضورعملا وأ/و ةلجسملاو ةداملا هذه
 ،اــهــبــيصنــت درــجمب ،ةصتــخملا فاـــنـــئتسالـــل ةـــيرادإلا مـــكاحـملا

.اهيف لصفلل ةزهاجلا كلت ءانثتساب

 يوضعلا نوناقلا نم 62 ةداــملا ماـــكــحأ ىغـــلـت  : 5 ةّداملا
 ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر

 هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس
.هلمعو

 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف  يوضعلا نوناقلا اذـه رشني : ٦ ةّداملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ناوج 9 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ةدـــعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرـح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع


