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نيناوق
 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤٢ يف خرؤم ٢٢-٢٢ مقر نوناق

 مقر رمألا ممتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨١ قفاوملا
 قفاوملا  7٢٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩١ يف خرؤملا ٣٠-6٠
 يساسألا نوناقلا نمضتملاو 6٠٠٢ ةنس ويلوي ٥١
.ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا

––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
 )2 ةرقفلا( 1٤1و 62-931 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم 8٤1و 5٤1و 3٤1و
 ماع ناضمر 12 يف خرؤملا 11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 تانــيـــمأتــلاب قلعتـــملاو 3891 ةنـــس وـــيلوي 2 قـــفاوــــــملا 3٠٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 72٤1 ماع
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –
،ناملربلا ةقداصم دعبو –

  : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 رمألا ماكحأ ميمتت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠–6٠ مقر
 ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي 51
.ةيمومعلا

 ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ماكحأ ممتت : ٢ ةّداملا
 روكذملاو ،6٠٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 72٤1 ماع ةيناثلا
 6٠2و 2ررـكــم 6٠2و 1ررـكــم 6٠2و ررـــكـــم 6٠2 داومب ،هالــــــعأ

 ،7رركم 6٠2و 6رركم 6٠2و 5رركم 6٠2و ٤رركم 6٠2و 3رركم
  : يتأي امك ررحتو

 ءاــــشـــنإل ةـــلـــطـــع يف قــــحلا فــــظوــــملل : ررـــــــكم 6٠2 ةداـــملا“
.”بتارلا ةعوفدم ريغ نوكت ،ةسسؤم

 ةــــسسؤم ءاــــشنإل ةـــــلطعلا ةدم ددـــــحت  : 1رركم 6٠2 ةداملا“
 ىدعتت ال ةدمل ،ءانثتسا اهديدمت نكميو ،)1( ةدحاو ةــنسب

.رهشأ )6( ةتس

 فـــظوــملل ينـــهــملا راســملا لالـــخ ةدـــحاو ةرـــم ةلـــطـــعلا حـــنــــمت
.”رربملا هبلط ىلع ءانب ،ينعملا

 بلط يف ةمدختسملا ةرادإلا ُّتبت : 2رركم 6٠2 ةداملا“
 ءادتبا ،)1( دحاو رهش هاصقأ لجأ يف ةسسؤم ءاشنإل ةلطعلا

 : اّمإ ،هعاديإ خيرات نم

،يروفلا هلوبقب –

،رثكألا ىلع رهشأ )3( ةثالث ةدمل هلوبق ليجأتب –

 ةنجللا يأر ذخأ دعب ،ةحلصملل ىوصقلا ةرورضلل هضفرب –
.”ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

 ةلطعلا ىلع فظوملا ةلاحإ يدؤت : 3رركم 6٠2 ةداملا“
 فيقوتو ،لمعلا ةقالعل تقؤملا فاقيإلا ىلإ ةسسؤم ءاشنإل
 يفو تاجردلا يف ةيقرتلا يفو ةيمدـــقألا يف هـــقوـــقـــحو هـــبــــتار
.دعاقتلا يف اذكو ،ةبترلا

 نم ةدافتسالا يف ،ةلطعلا لالخ ،ينعملا فظوملا رمتسي
 طورــــشلا قـــفو ،يـــعاـــمـــتــجالا ناـــمـــضلا لاــــجـــم يف ةـــيــــطـــغــــتلا

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو
.”امهب

 ءاشنإ يف بغري يذلا فظوملا نكمي : ٤رركم 6٠2 ةداملا“
 يف ةحونمملا تاناعإلاو تازايتمالا نم ةدافتسالا ،ةسسؤم
 اقبط ،طاــــشنلا عيــــسوتو ثادــــحإل ةيـــموـــــــمعلا ةزهجألا راـــــــطإ
.”امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 ءاهــــتـــنا دـــنع ،لـــمـــعلا ةـــقالــــع يهـــتـــنت : 5رركم 6٠2 ةداملا“
 وأ ،ةسسؤملا ءاشنإ يف هعورشم فظوملا زجنأ اذإ ،ةلطعلا
 6٠2 ةداملا يف ددحـملا لجألا يف هجامدإ ةداعإ بلط مدقي مل اذإ

.”هاندأ 6رركم

 ديسجت مدع ةلاح يف ،فظوملا نكمي : 6رركم 6٠2 ةداملا“
 هتبتر يف هجامدإ ةداعإ بلط ،ةسسؤم ءاشنإ يف هعورشم
.ةلطعلا ءاضقنا لبق ،لقألا ىلع ،)1( دحاو رهش لجأ يف ،ةيلصألا

 ناك ولو نوناقلا ةوقب ،ةلطعلا ءاهتنا دنع ،هجامدإ داعيو
 يتلا هقوقحب ،هجامدإ ةداعإ دنع ،ظفتحيو ،ددعلا نع ادئاز
.”ةلطعلا ىلع هتلاحإ خيرات دنع اهبستكا

 ماكحأ قيبطت تايفيكو طورش ددحت : 7رركم 6٠2 ةداملا“
.”ميظنتلا قيرط نع ،6 رركم 6٠2 ىلإ رركم 6٠2 داوملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع


