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 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خرؤم ١٠-٣٢ مقر نوناق
 مقر نوناــقـــلا مــمـــتـــيو لدـــعـــي ،٣٢٠٢ ةــنـــس رـــيارـــبـــف
 ٦ قفاوملا 5٢٤١ ماع ةجحلا يذ ٧٢ يف خرؤملا ١٠–5٠
 ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠٢ ةنس رياربف
. امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 1٤1و 7-931 داوـــملا اـــمـــيـــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــــب –
،هنم 8٤1و 5٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )2 ةرقفلا(

 ةعّقوملا باهرإلا ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا ىضتقمبو –
 ليربأ 22 قفاوملا 81٤1 ماع ةجحلا يذ 52 خيراتب ةرهاقلا يف
 مقر يسائرلا موسرملا بجومب اهيلع قداصملاو 8991 ةنس
 ربمسيد 7 قفاوملا 91٤1 ماع نابعش 81 يف خرؤملا 89-31٤

،8991 ةنس

 ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا ىضتقمبو –
 قوــقحلاــب صاخلا يلودــلا دــهــعــلاو ةــيــفاــقــثــلاو ةــيــعاــمــتــجالاو
 دهعلاب قلعتملا يرايتخالا لوكوتوربلاو ةيسايسلاو ةيندملا
 اهيلع قداصملا ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

 لاوش 11 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع

 ريغ راجتالا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىضتقمبو –
 يف اهيلع قفاوملا ،ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملاب عورشملا

 عم ،اهيلع قداصملاو ،8891 ةنس ربمسيد ٠2 خيراتب انييف
 يف خرؤملا 1٤-59 مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،ظفحتلا

،5991 ةنس رياني 82 قفاوملا 51٤1 ماع نابعش 62

 عـنـمل ةـيـقـيرــفإلا ةدــحوــلا ةــمــظــنــم ةــيــقاــفــتا ىــضــتــقـــمبو –
 ةسماخلا ةيداعلا ةرودلا لالخ ةدمتعملا هتحفاكمو باهرإلا

 ةدقعنملا ةمظنملا تاموكحو لود ءاسؤر رمتؤمل نيثالثلاو
 اهيلع قداصملاو ،9991 ةنس ويلوي ٤1 ىلإ 21 نم رئازجلا يف
 مرحم ٤ يف خرؤملا 97-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،٠٠٠2 ةنس ليربأ 9 قفاوملا 12٤1 ماع

 ،باهرإلا لـيوــمت عــمــقــل ةــيــلودــلا ةــيــقاــفــتالا ىضــتــقـــمبو –
 ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم ةدمتعملا

 بجومب اهيلع قداصملاو 9991 ةـنـس رــبــمــســيد 9 خــيراــتــــب
 ماع ناضمر 72 يف خرؤملا 5٤٤-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا

،٠٠٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 12٤1

 ةميرجلا ةحــفاــكــمل ةدــحــتــملا ممألا ةــيــقاــفــتا ىــضــتــقــمبو –
 ةماعلا ةيعمجلا لـبـق نـم ةدـمـتـعـملا ةـيـنـطوـلا رــبــع ةــمــظــنــملا

 ،٠٠٠2 ةنـس رــبـــمـــفوــن 51 خـــيراـــتـــب ةدـــحـتـــملا ممألا ةمـــظـــنـــمل
 55-2٠ مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا بــجوــمب اــهــيــلــع قداــصــملاو
 ،2٠٠2 ةنس رياربف 5 قفاوملا 22٤1 ماع ةدعقلا يذ 22 يف خرؤملا

 ،صاخشألاب راجتالا عمقو عنم لوكوتورب ىضتقمبو –
 ةدــحــتــملا ممألا ةــيــقاــفــتال لــّمــكــملا ،لاــفــطألاو ءاــســنــلا ةــصاــخ
 فرط نم دمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل

 ةنس ربمفون 51 موي ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا
 71٤–3٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب هيلع قداصملاو ،٠٠٠2
 ةنـس رـبــمــفوــن 9 قـــفاوـــملا ٤2٤1 ماـــع ناـــضـــمر ٤1 يف خرؤـــملا

3٠٠2،

 نع نيرجاهملا بيرهت ةحفاكم لوكوتورب ىضتقمبو –
 ةدحتـملا ممألا ةـيـقاـفـتال لـمـكـملا ،وـجلاو رـحـبـلاو رــبــلا قـيرــط
 فرط نم دمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل

 ةنس ربمفون 51 موي ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا
 مـــقر يــساـــئرلا موـــسرـــملا بـــجوـــمب هـــيـــلـــع قداـــصـــملاو ٠٠٠2
 ربمفون 9 قفاوملا ٤2٤1 ماع ناضمر ٤1 يف خرؤملا 81٤-3٠

 ،3٠٠2 ةنس

 يوونلا باهرإلا لامعأ عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ىضتقمبو –
 ٤1 يف كروــيوــين يف ةدحتملا ممألا رقم يف عيقوتلل ةحوتفملا

 بجومب ،ظفحتب ،اـهـيـلـع قداــصــملاو ،5٠٠2 ةــنــس رــبــمــتــبـــس
 ماع ةدعقلا يذ 62 يف خرؤملا ٠72-٠1 مقر يسائرلا موسرملا

،٠1٠2 ةنس ربمفون 3 قفاوملا 13٤1

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 551-66 مقر رمألا ىضتـقـمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضــتملاو 6691 ةــنــس وــيـــنوـــي 8 قـــفاوـــملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 651-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،تابوقـعلا نوــناـق نـمـضــتــملاو 6691 ةـنـس وــيــنوــي 8 قـــفاوـــملا
،ممتملاو لدعملا

 لوألا عيبر لوأ يف خرؤملا 3٠ -77 مقر رمألا ىضتقمبو –
 عمجب  قلـعـتـملاو 7791 ةــنــس رـــيارــبــف 91 قـــفاوـــملا 7931 ماـــع
،تاعربتلا

 2 يف خرؤملا ٠1-39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 3991 ةنس ويام 32 قفاوملا 31٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةلوقنملا ميقلا ةصروبب

نيناوق
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 ناــبــعــش 32 يف خرؤــملا 7٠-59 مــقررــمألا ىــضـتــقــمبو –
 قـــلـــعـــتملاو 5991 ةــــــنس رـــــــياـــــــنـــــــي 52 قــــــــــــــــــفاوملا 51٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،تانيمأتلاب

 71٤1 ماع رفـص 32 يف خرؤملا 22-69 مقر رمألا ىضتقمبو –
 عيرـشتلا ةـفلاخم عمقب قلعتملاو 6991 ةنـس ويـلوي 9 قفاوملا

 ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 دـقـنـلاب قــلــعــتــملاو 3٠٠2 ةــنــس تـــشــغ 62 قــفاوــملا ٤2٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو

 ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع
 لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،ممتملاو

 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 1٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نم ةياقولاب قلعتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،ممتملاو لدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 2٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةنهم ميظنت نمضتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،قثوملا

 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةنهم ميظنت نمضتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،يئاضقلا رضحـملا

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوــناـق نــمــضــتــملاو 8٠٠2 ةــنــس رــيارــبــف 52 قــفاوــملا 92٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ماع بجر 61 يف خرؤملا 1٠-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ريبخلا نهمب قلعتملاو ٠1٠2 ةنس ويلوي 92 قفاوملا 13٤1
،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 6٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياني 21 قفاوملا 33٤1

 ةجحلا يذ ٤2 يف خرؤملا 7٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنت نمضتملاو 31٠2 ةنس ربوتكأ 92 قفاوملا ٤3٤1 ماع
،ةاماحـملا ةنهم

 ماع لاّوش 92 يف خرؤملا 7٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةنهم ميظنت نمضتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1
،ةديازملاب عيبلا ظفاحم

 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

 ناضمر 52 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو – 
 ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
 تاذ تايــطــعــملا ةــجلاــعـم لاــجــم يف نيــيــعــيــبــطــلا صاــخـشألا
،يصخشلا عباطلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو

،ناملربلا ةقداصم دعبو

 : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 ميــمــتــتو لــيدــعــت ىلا نوــناــقــلا اذــه فدــهــي : ىلوألا ةّداملا
 52٤1 ماــــــــع ةــــــــجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مــقر نوــناــقــلا
 ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا
.ممتملاو لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

 مقر نوــناــقــلا نــم ٤و 2  ناــتداــملا مــمــتــتو لدــعــت : ٢ ةّداملا
 رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤــملا 1٠–5٠

 : يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو 5٠٠2 ةنس

..................)رييغت نودب(............ ىلوألا ةرقفلا : 2 ةداملا“

 ةميرجلا نع ةلقتسم ةفصب لاومألا ضييبت ةميرج موقت
 ةـمـيرــجلا بــكــترــم ةــنادإ تــمت نإ رــظــنــلا ضــغــبو ،ةــيـــلــصألا
.”ال مأ ةيلصألا

 : يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٤ ةّداملا“

 يأ نــم لاوـــمألا وأ تاـــكـــلـــتـــمـــملا نـــم عوـــن يأ : لاومألا –
 ةيلاملا ميقلاو ةيداصتقالا دراوملا اهيف امب ،تناك ةعيبط

 رـــيـــغ وأ ةـــلوـــقـــنملا ،ةـــيداملا رـــيــــغ وأ ةــــيداملا ،ةــــيضارــــتــــفالا
 اهيلع لصحي يتلا ةسوململا ريغ وأ ةسوململا ،ةلوقنملا

 وأ قئاثولاو ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم تناك ةليسو يأب
 ريغ ةروصبو كلذ يف امب ،اهلكش ناك ايأ ةينوناقلا تادنسلا

 ىلع لدــت يتـــلاو ،يمـــقرـــلا وأ ينورـــتـــكـــلإلا لـــكشلا ،ةـــيرصح
 كلذ يف امب ،اهيف ةحلصم وأ تاكلتمملاو ألاومألا كلت ةيكلم
 تاــكــيــشــلاو ،ةــيــفرــصــملا تاــناــمــتــئالا صوــصــخلا ىلع
 ةــيــلاــملا قاروألاو مــهــسألاو تالاوــحلاو رـــفـــســـلا تاــــــــــكــــــــــيشو
 اذــكو ،داـمـتــعالا تاــباــطــخو تالاــيــبــمــكـــلاو تادــنــســلاو
 ةجتانلا ىرخألا ميقلاو تادئاعلاو ةلمتحـملا حاـبرألاو دـئاوـفـلا

 دق يتلا تناك ةعيبط يأ نم تاكلتمملاو لاومألا هذه نم
 نكمي تادئاع لكو ،لاومألا وأ تاكلتمملا كلت ىلع بترتت
.تامدخ وأ تاكلتمم وأ لاومأ ىلع لوصحلا يف لغتست نأ

 نكمي يتلا ةيمقرلا ميقلا يه : ةيضارتفالا لوصألا –
 عفدلا ضارغأل مدختست نأنكميو ،اهليوحت وأ اًيمقر اهلوادت
.رامثتسالا وأ
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 تــبــكـــترا وــلو ىـــتـــح ،ةـــمـــيرـــج يأ : ةيلصأ ةميرج –
 وأ/و لاومأ ىلــع لوــصـحلاـب اهــيــبــكــترــمل تــحــمــس ،جراــخلاــب

.نوناقلا اذه هيلع صني امبسح تاكلتمم

 نهملاو تاسسؤملاو ةيلاملا تاسسؤملا : نوعضاخلا –
 امب ،ةيئاقولا ريبادتلا قيبطتب ةمزلملا ةددحـملا ةيلاملا ريغ
 اذه هـيـلـع صـنـي اـمــبــســح ةــهـبــشــلاـب راــطــخإلاــب ماــيــقــلا اــهــيــف
 طبضلا تاطلس نع ةرداصلا تاميلعتلاو ةمظنألاو نوناقلا

.فارشإلا وأ /و ةباقرلا وأ /و

 يوــنــعــم وأ يــعــيـــبـــط صـــخـــش لـــك : ةيلاملا ةسسؤملا –
 وأ ةــطــشــنألا نــم رــثــكأ وأ اــطاــشــن ةــيراــجت ضارــغأل سراــمــي
 : نوبز باسحل وأ مساب ةيتآلا تايلمعلا

 ،عاجرتسالل ةلباقلا ىرخألا عئادولاو لاومألا يقلت –1

،تايفلسلا وأ ضورقلا –2

 يلاــملا يراــجــيإلا ضرــقــلا ادـــع اــم ،يراــجــيإلا ضرــقـــلا –3
،ةيكالهتسا تاجتنمب قلعتملا

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

 لـــك : ةددحـــــملا ةــيــلاــملا رــيــغ نــهــملاو تاــســــسؤـــملا –
 يتلا كلت ريغ تاطاشن سرامي يونعم وأ يعيبط صخش
 ةرحلا نـــــــــهملا كلذ يف امب ،ةـــــــــيــــــــــلاملا تاسسؤملا اــــــــــهسرامت

 تاذ تالماعمب نوموقي امدنع نوماحـملا اميس ال ،ةمظنملا
 نوــــقــــثوــــملا اذــــكو ،مــــهــــيــــلـــكوــــم باــــســــحل ةــيــلاـــم صـــئاـــصـــــخ
 ءاربخو ةديازملاب عيبلا وظفاحمو نويئاضقلا نورضحـملاو
 ..........................)رييغت نودب( ............................ ةبساحـملا

............................)رييغت نودب(.................... : يباهرإ –

....................)رييغت نودب(.............. : ةيباهرإ ةمظنم –

....................)رييغت نودب(.................... : يباهرإ لعف –

 رــيــبادــتــلا عوــمـــجــم : رــطاــخـــملا ىلـــع مـــئاـــقـــلا جــهـــنـــلا –
 لاومألا ضييبت رطاــخــم دــيدــحت ىلإ فدـــهــت يتــلا تاءارــجإلاو
 لماشلا رامدـــلا ةــحــلـــسأ راــشــتـــنا لـــيوـــمتو باـــهرإلا لـــيوـــمتو
.اهنم ّدحلاو اهمهفو اهمييقتو

 راشتنا ليومت : لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت –
 وأ ةــيووــنلا ةـــحـــلـــسألا اــمـــيـــس الو ،لـــماـــشـــلا راـــمدـــلا ةـــحــــلـــسأ
 نع ةيجولويبلا وأ ةيجولويرتكبلا وأ ةينيسكتلا وأ ةيئايميكلا

 تارارقلاو )٤٠٠2( ٠٤51 رارقلا بجومب ةروظحـملا لاعفألا قيرط
 عنمب قلعتي اميف ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجمل ةقحاللا

.اهليومتو لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا فقوو عمقو

.................)رييغت نودب(............. : ةصصختملا ةئيهلا –

..............)رييغت نودب(............... : ةصتخملا تاطلسلا –

.............)رييغت نودب(............. : زجحلا وأ /و ديمجتلا –

 وأ يرئازج لك : ايسايس نوضّرعــملا صاـــخـــشألا –
 وأ رئازجلا يف سرامي وأ سرام ،نيعم وأ بختنم ،يبنجأ

 وأ ةيرادإ وأ ةيذيفنت وأ ةيعيرشت اًيلع فئاظو جراخلا يف
.ةيسايسلا بازحألا يف نيلوؤسملا رابك اذكو ،ةيئاضق

 تاـــمـــظــنملا نم ايساــيــس نوــــضّرـــعـــملا صاـــخـــــشألا –
 فئاظو اوسراـم وأ نوــسراــمــي نــيذـــلا صاـــخـــشألا : ةيلودلا

 .ةيلود ةمظنم حلاصل وأ ىدل ةمهم

 نويعيبطلا صاخشألا وأ صخشلا : يقيقحلا ديفتسملا –
 : فاطملا رخآ يف نيذلا

 وأ ،نوــبزــلا لــيــكو وأ ،نوــبزــلا نوــبــقارــي وأ نوزوــحي –1
،وأ/و ،ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع نم ديفتسملا

 دقعت وأ ةيلمع هحلاصل مــتــت يذـلا يــعــيــبــطــلا صــخــشـلا –2
.لمع ةقالع هحلاصل

 ،فاطملا رخآ يف ،نوسرامي نيذلا صاخشألا اضيأ لمشيو
.يونعملا صخشلا ىلع ةيلعف ةباقر

 يرجي يلام قــيــقــحت وــه : يزاوــملا يلاــملا قــيــقــحــتـــلا –
 وأ لاومألا ضييبت اياضق يف يئازجلا قيقحتلا عم يزاوتلاب

.لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرالا ليومت

 : ىلإ يزاوملا يلاملا قيقحتلا فدهي

 ةروـــطـــخ وأ/و ةــيـــمارـــجإلا تاـــكـــبـــشـــلا قاــــطــــن دــــيدــــــحت –أ
،ةميرجلا

 مــئارــجو ةــيــلــصألا مــئارــجلا تادــئاــع فــشــكو دــيدــحت –ب
 لاوـــمألا عاوــنأ لـــكو نيــيــباـــهرإلا لاوــمأو لاوـــمألا ضـــيـــيـــبـــت
.اهترداصم وأ اهزجح نكمملا تاكلتمملاو

 تاطلسلا : فارشإلا وأ /و ةباقرلاو طبضلا تاطلس –
 تاسسؤملا مازتلا نم دكأتلا نع ةلوؤسملاو ةددحـملا ةصتخملا
 تابلطتمب ةددحـملا ةيلاملا ريغ نهملاو تاسسؤملاو ةيلاملا
 ليومتو باهرالا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمو ةياقولا
.لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

 رطاخم ميـيـقـتـل ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلـلا : ةــيــنــطوــلا ةــنــجــلــلا –
 رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت
،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا لماشلا

.”................)رييغت نودب(................ : رئازجلا ةمكحم –

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا ممتـي : ٣ ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
5و ٤رركم 5و 3رركم 5و 2رركم 5و 1رركم 5 داومب ،هالعأ

 : يتأي امك ررحتو ،5 رركم
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 رــيــبادــتــلا ةــيــنــطوـــلا ةـــنـــجـــلــلا ذـــخـــتـــت : 1رركم 5 ةداملا“
 ضييبت رطاخم ةجلاعمو مهفو مييقتو ديدحتل ةبسانملا
 لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا
 اذه نييحت لصاوتو ،ةيرئازجلا ةيروهمجلا اهل ضرعتت يتلا
.”مييقتلا

 تاءارجإلا ذاختا نيعضاخلا ىلع نيّعتي : 2رركم 5 ةداملا“
 ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم مييقتو ديدحتل ةبسانملا
 نيضّرعملا لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا
 ريغ مهيف نمب نئابزلاب ةطبترملا رطاخملا كلذ يف امب ،اهل
 تامدخو تاجتنمبو ةيفارغجلا قطانملا وأ لودلاب ،نييدايتعالا

 عـيـمــج اوروصتــي نأ بجــيو .عــيزوــتــلا تاوــنــقو تاــيــلــمــعو
 رطخلا ىوتسم ديدحت لبق اهب ةطبترملا رطخلا رصانع
 قيبطتلا ةبجاولا ةمئالملا ريبادتلا عونو ىوتسمو لماشلا
.رطاخملا هذه ضيفختل

 مــجــحو ةــعــيــبــط عــم رــيــبادــتلا هذــه بـساــنــتـــت نأ بــجـــيو
.مهتطشنأ مجح عم كلذكو نيعضاخلا

 ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا تامييقتلا نوكت نأ بجي امك
 تاــطــلــســلا فرــصــت تـحت عــضوــتو ةــنــّـيــحــمو ةــقــثوــم ،هالــعأ
.”ةباقرلاو فارشإلا تائيهو ةصتخملا

 ةباقرلاو فارشإلا تاطلس ىلع نيّعتي : 3رركم 5 ةداملا“
 ىلع دمتعت ةيقيبطت ريبادتو جمارب عضو نيعضاخلا اذكو
 ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل رطاخملا ىلع مئاقلا جهنلا
 ىدم ةعباتمو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا
.اهذيفنتب مازتلالا

 : يتأي امب نيعضاخلل جهنلا اذه حمسيو

 ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم مهفو مييقتو ديدحت –
 ريبادتلا ذاختاو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا
،اهتدح نم فيفختلا اهنأش نم يتلا

 يتلا رطاخملا فيفختو رييستل ةززعم ريبادت ذاختا –
،ةيلاع اهنأ ىلع اهديدحت مت

.”ةضفخنملا رطاخملا ديدحت دنع ةطسبم تاءارجإ دامتعا –

 ريغ ةمظنم وأ ةيعمج يأ عضخت : ٤رركم 5 ةداملا“
 وأ اهحنم وأ اهمالتسا وأ لاومألا عمجب موقت حبرلل ةفداه

 ةئيه لبق نم ةبسانملا ةبقارملل اهطاشن نم ءزجك اهليوحت
.ةصتخملا ةباقرلا

 ىلإ فدهت يتلا دعاوقلا ةباقرلاو فارشإلا ةطلس عضت
 حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملا لاومأ مادختسا مدع نامض
 راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ضارغأل
.لماشلا رامدلا ةحلسأ

 : يتأي امـب ،اصوصخ ،ةطلسلا هذه فلكتو

 ىلع مئاق جهنم ىلع ةينبم ةيلمع ريبادتو جمارب عضو –
 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكم فدهب رطاخملا

،اهذيفنت ةبقارمو لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو

 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخمل مييقت ءارجإ –
 تايعمجلاب ةطبترملا لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو
،ماظتناب اهنييحت نم دكأتلاو ،حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملاو

 ةقلعتملا تايئاصحإلاو تاــناــيــبــلاو تاــموــلــعــملا عــمـج – 
.”حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملاو تايعمجلاب

 ريغ تامظنملا وأ تايعمجلا ىلع نيعتي : 5رركم 5 ةداملا“
 : ةيتآلا رذحلا فرصتلا دعاوق ذاختا حبرلل ةفداهلا

 ةــيــلاــم تادــعاسم وأ تاــعّرــبــت يأ لوــبــق نــع عاـــنـــتـــمالا –
،ةعورشم ريغ لامعأ نم ةيتأتم وأ ردصملا ةلوهجم

 ةـيــلاــم تادــعاــســم وأ تاــعّرــبــت يأ لوــبــق نــع عاــنــتــمالا –
 وأ نييعيبط صاخشأ نم ةيانج وأ  ةحنج نوناقلا اهربتعي
 لـخاد مـهـطروـت تبـث تاـمـيــظــنــت وأ تاــمــظــنــم وأ نييوــنــعــم
 مئارجلاب ةقالع اهل ةطشنأ يف ،هجراخ وأ ةيروهمجلا بارت
،ةيباهرإلا

 ةصخر نودب اًدقن ةيلام غلابم يأ لوبق نع عانتمالا –
 صوصنملا تاءارجإلل اقفو ،ةصتخملا ةطلسلا نم ةقبسم
.”لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

 ٠1و رركم ٠1و 8و رركم 7و 7 داوملا ممتتو لدعت : ٤ ةّداملا
 نم 5رركم ٠1و ٤رركم ٠1و 3رركم ٠1و 2رركم ٠1و 1رركم
 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠  مقر نوناقلا

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6

 ،مهنئابز ةيوه نم دكأتلا نيعضاخلا ىلع بجي : 7 ةداملا“
 : دنع ،هصخي اميف لك

،لامعأ ةقالعب مايقلا –1

 نع ددحـــملا فــقــســلا ىدــعــتــت ةــيــضرع ةــلــماــعــمب ماــيــقــلا –2
 ةلماعملا اهيف ذفنت يتلا تالاحلا يف كلذ يف امب ،ميظنتلا قيرط
 نيب ةقالع دوجو اهيف ودبي يتلاو ،تارم ةدع وأ ةدحاو ةرم
،تايلمعلا هتاه

 ىدعتت ينورتكلإ عفد لكش يف ةيضرع ةلماعمب مايقلا –3
 ودبي تالماعم ةدعب وأ ،ميظنتلا قيرط نع ددحـملا فقسلا
 ،فقسلا اذه اهعومجم ىدعتي ةطبارتم اهنأ

 ليومت وأ باهرإ ليومت وأ لاومأ ضييبت ةهبش دوجو –٤
 فقسلا نع ةلصفنم ةفصب ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا
،ميظنتلا قيرط نع ددحـملا



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٨٠٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨ 10

 ةطبترملا تايطعملا ةقد وأ ةحص لوح كش دوجو –5
.اقباس اهيلع اولصحت يتلا نوبزلا ةفرعمب

 وأ امئاد ناك ءاوس ،نوبزلا ةفرعم نيعضاخلا ىلع نيعتي
 نم ققحتلاو ،ايونعم وأ ايعيبط اصخش ناك وأ ايضرع
 رداصم نم تامولعم وأ تايطعم وأ قئاثو ةطساوب هتيوه
.ةلقتسمو ةقوثوم

 ةيلمعب مايقلاو ةيوهلاب ةقلعتملا تامولعملا نييحت بجي
 اهيلع أرطي ةرم لك يفو ةنس لك تامولعملا هذه نم ققحتلا

 5و ٤ نيتطملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف اذكو ،رييغت
.ىلوألا ةرقفلا نم

 ءالكولا نأ نم ،اضيأ ،اوققحتي نأ نيعضاخلا ىلع نيعتي
 تاطلسلاب مايقلل نوضوفم ريغلا باسحل لمعي صخش لكو
.اهنم دكأتلاو صاخشألا ءالؤه ةيوه ديدحتو مهل ةلوخملا

 يقيقحلا ديفــتــســملا دــيدــحت نيــعــضاــخلا ىلــع نيعــتــي اــمــك
 دانتسالاب هتيوه ىلع فرعتلا لجأ نم ةلوقعم تاءارجإ ذاختاو
 اهيلع لوصحلا متي ةلصلا تاذ تايطعملا وأ تامولعملا ىلإ

 ةيوه نم ادكأتم عضاخلا لعجت ةقيرطب ةقوثوم رداصم نم
.يقيقحلا ديفتسملا

 ةعيبطلاو لامعألا ةقالع عوضوم مهف نيعضاخلا ىلع نيعتيو
 تاذ تامولعملا ىلع لوصحلا ،ءاضتقالا دنعو ،اهل ةررقملا
.” ةلصلا

 مهيدل رفوتت نأ نيعضاخلا ىلع نيعتي : رركم 7 ةداملا“
 اذإ ام ديدحت نم مهنكمت رطاخملا رييستل ةبسانم ةموظنم
 يلعفلا ديفتسملا وأ ،يلاحلا نوبزلا وأ ،لمتحـملا نوبزلا ناك

 ةلوقعملا تاءارجإلا عيمج ذاختاو ،ايسايس اضرعم اصخش
 ةبقارم نامض ىلع صرحلاو ،لاومألا لصأ ديدحت نم نكمت يتلا

.لامعألا ةقالعل ةرمتسمو ةددشم

 نم نذإلا ىلع لوصحلا نيعضاخلا ىلع نيّعتي ،كلذ عمو
 ةقالع يف لوخدلا لبق يونعملا صخشلل رارقلا ذاختا ةئيه
.”هعم لامعأ ةقالع رارمتسا وأ لامعألا

 يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ىدل ثدحي : 8 ةّداملا“
 ةيونعملا صاخشألا نم نييلعفلا نيديفتسملل يمومع لجس

.يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 تايحالص اهل يتلا تاطلسلا ىلوتت : رركم ٠1 ةداملا“
 نوعضاخلا اَهُعَبْتَي يتلا ةباقرلا وأ/و فارشإلا وأ/و طبضلا

 يف ،نيعضاخلا فرط نم اهمارتحا ةبقارمو تاميظنت نس
 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمو ةياقولا لاجم

 نيعضاخلا ةدعاسمو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو
 نوـناـقـلا اذــه يف اــهـيـلــع صوـصـنــملا تاــبــجاوــلا مارــتــحا ىلــع
.ةلصلا تاذ ةيقيبطتلا تاميلعتلاو ةمظنألاو

 ،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
.”ميظنتلا قيرط نع

 ةياقولا راطإ يف ،نيعضاخلا ىلع نيعتي : 1رركم ٠1 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
 ،ةيلخادلا ةباقرلا نمضت جمارب ذيفنتو عضو ،لماشلا رامدلا

 ةيمهأو ،اــهــيــلــع ةــبــترــتملا رــطاــخملا راــبــتــعالا نيعــب ذــخأتو
.مهيمدختسمل رمتسملا نيوكتلاو ،يراجتلا طاشنلا

 قيرط نع ةداـملا هذــه قــيـبــطــت تاــيــفـــيـــكو طورـــش ددـــحت
.”ميظنتلا

 يف اهيلع صوصنملا تاطلسلا ىلوتت : 2رركم ٠1 ةداملا“
 ضييبت ةحفاكمو ةياقولا راطإ يف ،هالعأ رركم ٠1 ةداملا
 رامدـــلا ةــحــلــسأ راـــشـــتــنا لـــيوـــمتو باـــهرإلا لـــيوـــمتو لاوــمألا
 : لماشلا

 جهنلا ىلع ةّينبملا ةيلمعلا ريبادتلاو جماربلا عضو )أ
 لــيوــمتو لاوــمألا ضــيــيــبــت ةــحــفاــكــمل رــطاــخــملا ىلــع مــئاــقــلا
 .اهذيفنت ةبقارمو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ ليومتو باهرإلا

 ،صوصخلا هجو ىلع ،ريبادتلاو جماربلا هذه لمشت نأ بجيو
 : يتأي ام

 يف امب ،ةهوبشملا تالماعملاو تايلمعلا فشكل ماظن –
 نيفلكملا اهيفظومو اهيريدم نيب نم نيلوؤسملا ديدحت كلذ
،راطخإلا مازتلاب ءافولاب

 ماــظــنــلا ةــعاــجــن نــم دــكأــتــلل ةــيــلــخادــلا قــيــقدــتــلا دــعاوــق –
،هب لومعملا

 صوصنملا تابجاولل نيعضاخلا مارتحا ىدم ةبقارم )ب
 ةباقرلا اهيف امب ،ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا اذه يف اهيلع

 ةــباــقرــلا تاــطاــشــن ىدــمو ةرــيــتو ددــحتو .ناـــكــملا نيــع يف
 : ساسأ ىلع ،فارشإلاو

 لــيوــمتو باــهرإلا لــيوــمتو لاوــمألا ضــيــيــبــت رــطاــخــم –
 ةباقرلا تايلمعو تاسايسو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

 املثم ،نيعضاخلا ةعومجمل وأ عضاخلل ةيلخادلا تاءارجإلاو
 مت يتلا رطاخملل يصيخشت مييقت راطإ يف اهديدحت مت

،ةباقرلا ةطلس فرط نم اهؤارجإ

 راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم –
 تاــعوــمــجملاو نيعضاخلا صئاصخو لــماشلا راــمدـــلا ةـــحـــلسأ
 ةيّرسلا ةجردو نيعضاخلا ددعو عونت اهنم اميس ال ،ةيلاملا
،رطاخملا ىلع ةمئاقلا ةبراقملا بجومب مهل ةحونمملا
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 ملعتو ،ةبسانم تاءازج وأ/و ةيبيدأت تاءارجإ ذاختا )ج
،اهب ةصصختملا ةئيهلا

 تاــموــلــعملا لداــبــتو ةصتــخملا تاطلسلا عـــم نواـــعـــتـــلا )د
،تاعباتملا وأ تاقيقحتلا يف اهتدعاسم ميدقتو اهعم

،..............................)رييغت نودب(................................ )ـه

 تامولعم يأب ريخأت نود ةصصختملا ةئيهلا غيلبت )و
 ةقالع اهل نوكت نأ نكمي ةهوبشم عئاقو وأ تايلمعب قلعتت
 ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبتب
 يتلا ةهبشلاب راطخإلا بجاو مارتحا مدع وأ ،لماشلا رامدلا

،فارشإلاو ةباقرلا راطإ يف مهملع ىلإ تلصو

 طوطخلا اـهــصاــصــتــخال ةــعــضاــخلا تاــئــيــهــلا ىلإ ميدــقــت )ز
 ىلإ يمرت يتلا تاهيجوتلا نم رخآ عون يأ وأ ةيهيجوتلا

 هصوصنو نوناقلا اذه نع ةمجانلا تامازتلالا ىدم حيضوت
،ةيقيبطتلا

 تاءارجإلاو ةذختملا ريبادتلاب قلعتت تايئاصحإ كسم )ح
،نوناقلا اذه قيبطت راطإ يف ةطّلسملا تاءازجلاو ةيبيدأتلا

 ةيبنجألا اهتاريظن عم تامولعملا لدابتو نواعتلا )ط
 ذخألا عم ،ةباقرلا لاجم يف ةقبطملا ةيلودلا ريياعملل اقبط
 لاجم يف صوصخلابو ،هاندأ 72 ةداملا ماكحأ رابتعالا نيعب
 ةبسانملا تامولعملا وأ ةباقرلاب ةقلعتملا تامولعملا لدابت

 ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولا فدهب ،لاجملا اذه يف
،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا

 لاثتمالا يف نيعضاخلا ةدعاسمل ةيهيجوت ئدابم رادصإ )ي
.”نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تامازتلالل

 لك ،ةيلاتلا تائيهلاو تاطلسلا ىلوتت : 3رركم ٠1 ةداملا“
 : نوناقلا اذه يف ةدراولا ةباقرلاو فارشإلا ماهم ،اهصخي اميف

 تاسسؤملاو كونبلل ةـبــســنــلاب : ةــيــفرــصملا ةــنــجــلــلا –
 ةيلاملا تاسسؤملاو رئازجلا ديربل ةيلاملا حلاصملاو ةيلاملا
،فرصلا ناوعأو فرصلا بتاكمو ىرخألا ةهباشملا

 : اــهــتــبــقارــمو ةــصروــبــلا تاــيــلــمــع مــيــظــنــت ةــنــجل –
 تاباسحلا يكساملو ةصروبلا ةيلمع يف ءاطسولل ةبسنلاب
 ميقلا يف يعاــمجلا فــيــظوــتلا تاــئــيــهو ،تادــنــســلا يظــفاــح
 رــئازجلا( يزــكرملا نمتؤملاو ،رــئازجلا ةصروــبو ،ةـــلوـــقـــنملا
 تاصنم يرّيسمو ،رامثتسالا لامسأر تاكرشو )ةيوستلل
،يكراشتلا ليومتلا

 ةبسنلاب : تانيمأتلا ىلع ةباقرلاب ةفلكملا ةطلسلا –
،ميصختلا تاسسؤمو ةرسامسلاو نيمأتـلا تاكرشل

  :يعاـمــتــجالا ناـــمــضــلاو لــيــغــشــتــلاو  لــمــعــلا ةرازو –
،تايدضاعتلل ةبسنلاب

 باعلألاو تاناهرلل ةبسنلاب : ةضايرلاو بابشلا ةرازو –
،تاهونيزاكلاو

 ةـبسنلاب : نيــماــحــــملا تاــمــظــنــمل يــنــطوــلا داــحتالا –
،نيماحـمـلل

 ،نيقثوملل ةبسنلاب : نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا –

 ةبسنلاب : نييئاضقلا نيرضحـملل ةينطولا ةفرغلا –
،نييئاضقلا نيرضحـمـلل

 ةبسنلاب : ةديازملاب عيبلا يظفاحـمل ةينطولا ةفرغلا –
،ةديازملاب عيبلا يظفاـحـمل

 ءارــبــخل ةــبــســنــلاـب : ةــبــساــحــــمــلل يــنــطوــلا ســلــجــملا –
،ةبساحـملا

 ةبسنلاب : تاباسحلا يظــفاــحــــمل ةــيــنــطوــلا ةــفرــغــلا –
،تاباسحلا يظفاـحـمل

 ءالــكوــلــل ةــبــســنــلاــب : كراــمــجــلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا –
،نييكرمجلا

 ناوعألل ةبسنلاب : ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو –
،نييراقعلا

 راجحألا راجتل ةبسنلاب : بئارضلل ةماعلا ةيريدملا –
،ةنيمثلا نداعملاو ةميركلا

 ءايشألا راجـتـل ةــبــســنــلاـب : نوــنــفــلاو ةــفاــقــثــلا ةرازو –
،ةينفلا فحتلاو ةنيمثلا

،ةيمومعلا ةنيزخلل ةبسنلاب : ةيلاملا ةرازو –

 تايعمجلل ةــبــســنــلاب : ةــيــلــخادــلاــب ةــفــلــكــملا ةرازوــلا –
،حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملاو

 نيعضاخلا صاخشألل ةبسنلاب : ةصصختملا ةئيهلا –
 بجومب ةددحم ةباقرو فارشإ ةئيه مهيدل دجوت ال نيذلا
.”نوناقلا

 هاجت ةظقيلا بجاوب نوعضاخلا مزلي : ٤رركم ٠1 ةداملا“
 : يتأي اميف اميس ال ،لامعألا ةقالع

 ةقالع ةدم ةليط ةزجنملا تايلمعلل ةقيقدلا ةبقارملا –
 تامولعملا عم اهماجسناو اهتقباطم نم دكأتلل اهّلك لامعألا
 ةــيراــجــتــلا تاــطاــشــنــلاو نــئاــبزــلا لوــح اهــنوزوــحــي يــتــلا

 ،ءاضتقالا دنع ،نمضتي يذلا ،نئاــبزــلــل رــطــخلا صــيــخــشــتو
،لاومألا ردصم

 لصحتملا تامولعملاو تايطعملاو قئاثولا نأ نم دكأتلا –
 ةـنـّيـحـم ىـقـبـت ،ةـظـقـيـلا تاــمازــتــلا ةسرامم راــطإ يف اــهــيــلــع
 ،ةرــفوــتملا رــصاــنــعــلا ةــبــقارــم كلذ بلــطــتــيو ،ةــبــساــنــمو
 رطاخم اولكشي نأ نكمي نيذلا نئابزلا تائف صوصخلابو
.ةيلاع
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 تالجسلاو قئاثولا لكب ظافتحالا نيعضاخلا ىلع نيعتي
 ىوـتسملا ىلع تمت يتـلا تاـيـلــمــعــلاــب ةــقــلــعــتملا ةــيرورضلا
 ءادتبا ،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ ةدمل ،يلودلاو ينطولا

.”ةيلمعلا ءاهتنا خيرات نم

 صخي اـمــيــف ،نيــعــضاــخلا ىلــع نيـعــتــي : 5رركم ٠1 ةداملا“
 ةلثامملا تاقالعلا وأ ةيبنجألا ةلِسارملا ةيفرصملا تاقالعلا
 : ىرخألا

 نوميقي يتلا تاسسؤملا ةيوه نم ققحتلاو فرعتلا –
 ةعيبط نع تامولعم عمجو ،ةلِسارم ةيفرصم تاقالع اهعم
،اهتطشنأ

 يبنجألا لسارملا اهعضو يتلا ةباقرلا طباوض مييقت –
 راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل

،لماشلا رامدلا ةحلسأ

 ،هل نوعضخي يذلا ةباقرلا ماظن ةيلاعفو ةعمس مييقت –
،روهمجلل ةحاتملا تامولعملا ساسأ ىلع

 يونعملا صخشلا رييست ةزهجأ نم نذإلا ىلع لوصحلا –
 تامازتلا ديدحتو ،يبنجألا لسارملا عم ةقالع يف لوخدلا لبق
،ايباتك نيفرطلا

 ةقالع يف رارمتسالا وأ ةقالع يف لوخدلا نع عانتمالا –
 يف لوخدلا وأ يروص يبنجأ كنب عم ةلِسارم ةيفرصم
 ةــيروصلا فراصمــلــل حــمست ةــيــبــنــجأ تاسسؤم عــم ةــقالــع
،اهتاباسح مادختساب

 ةــقالــعــب ظاــفــتــحالا وأ ةــقالــع يف لوــخدــلا نــع عاــنــتــمالا –
 سرامت ةكرش وأ ةينامتئا ةسسؤم عم ةلِسارم ةيفرصم
 يدام دوجو اهيف دجوي ال ةلود يف اهؤاشنإ مت ةلداعم ةطشنأ
 مل اذإ ،رييستلاو ةرادإلا ةطشنأ ةسراممب حمسي ةسسؤملا هذهل
.”ةمظنم ةعومجم وأ ةسسؤمب ةقحلم نكت

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا ممتي : 5 ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 ،9رركم ٠1و 8رركم ٠1و 7رركم ٠1و 6رركم ٠1 داومب ،هالعأ

 : يتأي امك ررحتو

 : نيعضاخلا ىلع نيعتي : 6رركم ٠1 ةداملا“

 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم مييقتو ديدحت –
 نع مجنت دق يتلا لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو
 يف امب ،ةديدج ةيراجت تاسراممو ةديدج تاجتنم ريوطت
 وأ ةديدج تاينقت مادختسا وأ ،ةديدجلا عيزوتلا تايلآ كلذ
 ةدوجوم تاجتنم وأ ةديدج تاجتنمب قلعتي اميف ةروطم
.اًقبسم

 وأ ةديدج تاجتنم قالطإ لبق مييقتلا اذه ءارجإ بجي
 ةديدجلا تاينقتلا مادختسا لبق وأ ةديدج ةيراجت تاسرامم

.ةروطتملا وأ

 فيفختلاو رطاخملا هذه ةرادإل ةبسانملا ريبادتلا ذاختا –
 ضييبت نم ةياقولل ةيفاكو ةصاخ تابيترت ذاختاو اهنم
 ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا

 لماعتم عم تايلمع نوذفني وأ لامعأ تاقالع نوميقي امدنع
.”ةيوهلا ديدحت ةيغب اًيلعف دوجوم ريغ

 ةدمل ،ظافتحالا نيعضاخلا ىلع نيعتي : 7رركم ٠1 ةداملا“
 ،ةلماعملا ذيفنت خيرات نم ،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ
 رــتاــفدــبو تالــجسلاــب ،باسحلا قالــغإ وأ ةــيــلود وأ ةــيــلــحـــم
 ىلع مهيدل ةظوفحـملا تادنتسملا نم اهريغو ةبساحـملا

 : لجأ نم ،ةينورتكلإ وأ ةيدام طئاسو

 ةفلتخملا لحارملا عبتت تاجايتحا ةفرعمل اهيلإ عوجرلا –
 نم تمت وأ اهب تماق يتلا ةيلاملا تايلمعلا وأ تالماعملل

،اهتحص نم دكأتلا وأ نيكراشملا عيمج ىلع فرعتلاو ،اهلالخ

 راطإ يف ،رمألا مزل اذإ ،ةلدألا ميدقتل تايلمعلا ءانب ةداعإ –
.”يمارجإلا طاشنلاب ةقلعتملا ةيئاضقلا تاعباتملا

 : نيعضاخلا ىلع نيعتي : 8رركم ٠1 ةداملا“

 جراخلا يف عورفلا وأ ةعباتلا تاكرشلا نأ ىلع صرحلا –
 ذيفنت ىلع لمعتو ىنبتت ةيبلغألا ةصح اهيف كلتمت يتلا

 هب حمست ام ردقب ،نوناقلا اذه ماكحأ عم قفاوتت ريبادت
 امدنع ةيباقرلا تاطلسلا غالبإو ،ةيلحـملا حئاوللاو نيناوقلا

 هذه قيبطتب حمست ال اهيف لمعت يتلا نادلبلا ةمظنأ نوكت
،ريبادتلا

 يتلا عورفلا وأ ةعباتلا تاكرشلا نأ نم اًضيأ دكأتلا –
 قبطت جراخلا يف ةدوجوملاو لاملا سأر ةيبلغأ اهيف كلتمت
.”تامولعملا لدابت تاءارجإو تاسايس

 23و 13 داوملا ماكحأ نع رظنلا ضغب : 9رركم ٠1 ةداملا“
 اذه ماكحأب نيعضاخلا دحأ لخأ اذإ ،نوناقلا اذه نم ٤3و 33و
 ،رمأل نعذي مل وأ ،هقيبطتل ةذختملا صوصنلاب وأ/و نوناقلا
 فارشإلا ةــئيــه نــكــمــي ،رـــيذـــحـــتـــلا ناـــبسحلا يف ذـــخأي مـــل وأ

 وأ /و نيــعــضاــخلا قــح يف يــضــقــت نأ ةــصــتــخــملا ةــباــقرــلاو
 : ةيتآلا تابوقعلا ىدحإب مهناوعأ وأ /و مهيرّيسم

،راذنإلا –

،خيبوتلا –

 عاونأ نم اهريغو تايلمعلا ضعب ةسرامم نم عنملا –
،طاشنلا ةسرامم نم ىرخألا دحلا
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،رثكأ وأ نوع وأ /و رّيسمل تقؤملا فيقوتلا –

،صاخشألا ءالؤه نم رثكأ وأ صخش ماهم ءاهنإ –

.دامتعالا بحس –

 صوصن فارشإلاو ةباقرلا تائيه ىدل ناك اذإ هنأ ريغ
 هذه نإف ،ّدشأ تابوقع عّقوت ةصاخ ةيميظنتو ةيعيرشت
.”قيبطتلا ةبجاولا يه ةريخألا

 51و رركم 51و ٤1و 21و 11 داوملا ممتتو لدعت : ٦ ةّداملا
 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا نم 71و 61و 1رركم
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ

 نم نوضّوـفـملا رــئازــجلا كـنـب وــشــتــفــم لــسرــي : 11ةداملا“
 ىدل ناكملا نيع يف ةبقارملا راطإ يف ،ةيفرصملا ةنجللا لبق
 ىدـل اـهـتاـمـهاسمو اــهــعورــفو ةــيــلاملا تاسسؤملاو كوــنــبــلا
 قئاثولا ةبقارم راطإ يف وأ رئازجلا ديربل ةيلاملا حلاصملا

 ةصصختملا ةئيهلا ىلإ ايّرس اريرقت ،ةيلاجعتسا ةفصب
 ةيلمع ،ةبقارملاو قيقدتلا ةيلمع ةبسانمب ،مهفاشتكا درجمب
.”هالعأ ٠1 ةداملا يف ةروكذملا تازيمملا يستكت

 ءارجإ اهصخي اميف ةيفرصملا ةنجللا رشابت : 21 ةداملا “
 ةسسؤملا وأ كنبلا دض نوناقلل اقبط تاءازج ذاختا وأ ايبيدأت
 بتاكمو رئازجلا ديربل ةيلاملا حلاصملا كلذ يف امب ،ةيلاملا

 ةــيــلــخادــلا اــهــتاءارــجإ يف ازــجــع تبــثــت يتــلا فرصلا ناوـــعأو
 ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب ةصاخلا
 يرــحــتــلا اهنكميو .اهتحفاكمو لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

 ةبلاطملاو ،هالعأ ٠1 ةداملا يف روكذــملا رــيرقــتــلا دوــجو نــع
.هيلع عالطالاب

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(............................

 قئاثولاب ظافتحالا نيعضاخلا ىلع نيعتي : ٤1 ةداملا“
 : ةصتخملا تاطلسلا لوانتم يف اهلعجو اهركذ يتآلا

 ةظقيلا تاءارجإ راطإ يف اهيلع لصحتملا قئاثولا –1
 دعب ،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ ةرتف لالخ نوبزلا هاجت
 ةيلمعلا خيرات وأ ،لامعألا ةقالع فقو وأ تاباسحلا قلغ
،ةيضرعلا

 .”...........................)رييغت نودب يقابلا(...........................

 .................... ةصصختملا ةئيهلا ىلوتت : رركم 51 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ )ىتح رييغت نودب(
 .”لماشلا رامدلا

 .................ةصصختملا ةئيهلا نواعتت : 1رركم 51 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ )ىتح رييغت نودب(
.لماشلا رامدلا

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(........................... 

 ............................... ةصصختملا ةئيهلا مّلست : 61 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ )ىتح رييغت نودب(
 .”لماشلا رامدلا

 ............................... ةصصختملا ةئيهلا نكمي : 71 ةداملا“
 راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ )ىتح رييغت نودب(
 لصوب راعشإلا ىلع ءارجإلا اذه لجسيو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ
 .”ةهبشلاب راطخإلا

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقـلا ممتي : ٧ ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 : يتأي امك ررحت رركم 71 ةدامب ،هالعأ

 نيعتي ،لاـجـعـتـسالا تالاـح ءاــنــثــتــساــب : رركم 71 ةداملا“
 يف اـهـبـلـطـت يتـلا تاـموـلـعملاـب ةصصخــتملا ةــئيــهــلا ةاــفاوــم
 )٠3( نيثالث لاجآلا هذه زواجتت ّالأ ىلع ،اهددحت يتلا لاجآلا

.”اموي

 ٠2و 2رركم 81و رركم 81 داوملا ممتتو لدعت : ٨ ةّداملا
 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نم
 امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا

 : يتأي

 ....................... ةيروهمجلا ليكو ىقلتي : رركم 81 ةداملا“
 وأ ةيباهرإ ةمظنم وأ يباهرإل ةهجوم )ىتح رييغت نودب(
 ةلص تاذو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتل ةهجوم
.نوناقلا اذهل اقفو ةررقملا مئارجلاب

.....................)رييغت نودب(...................... : ةيناثلا ةرقفلا

 صخش وأ )ىتح رييغت نودب(...... ديمجتلا بلط ناك اذإ
 رمأي ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا لومي وأ باهرإلا لومي
.”................)رييغت نودب يقابلا(................ ةمكحـملا سيئر

 ،ةينلا نسح ريغلا قوقح ةاعارم عم : 2رركم 81 ةداملا“
 تاـــعوــــمــــجملاو صاــــخشألا لاوــــمأ ،اّروــــف زــــجحت وأ/و دــــمجت
 تابوقعلا ةنجلل ةدحوملا ةمئاقلا يف ةلجسملا تانايكلاو
 لاومأ اذكو )9991( 7621 نمألا سلجم رارق بجومب ةثدحـملا

 ةمئاقب مهؤامسأ ةدراولا تانايكلاو صاخشألا تاكلتممو
 ةحلسأ راشتنا ليومتب ةطبترملا ةفدهتسملا ةيلاملا تابوقعلا
 .لماشلا رامدلا

.”.........................)رييغت نودب يقابلا(.............................

 نوــناــق نــم 23 ةداـــملا ماـــكـــحأب لالـــخالا نود : ٠2 ةداملا“
 ةئيهلا غالـبإ نيــعــضاــخلا ىلـع نيعتـي ،ةـيــئازــجلا تاءارــجإلا
 ربتعت لاومأب قلعتت اهنأب هبتشي ةيلمع لكب ةصصختملا
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 ضيـيـبـتـب ةـطـبـترـم وأ ةـيـلصأ ةـمـيرـج نـم اـهـيــلــع الصحــتــم
 راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومتب ةقالع اهل وأ/و لاومألا
،لماشلا رامدلا ةحلسأ

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(........................... 

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقـلا ممتي : ٩ ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 : يتأي امك ررحت رركم ٠2 ةدامب ،هالعأ

 نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت : رركم ٠2 ةداملا“
 ،ةفدهتسملا ةيلودلا تاـبوقـعلا ةـعـباـتـمل ةــنــجل ،ةـــيـــجراـــخلا

 تحت ةذختملا يلودلا نمألا سلجم تارارق ةعباتمب فلكت
 ةمجانلا مئاوقلاو ،ةدحتملا ممألا قاثيم نم )7( عباسلا دنبلا

.اهقيبطت نع

 ةئيهلا ةفدهتسملا ةيلودلا تابوقعلا ةعباتم ةنجل غّلبتو
 ناجل فلتخم فرط نم ةعوضوملا مئاوقلاب ةصصختملا
 عباتلا نمألا سلجم تارارق بجومب ةثدحتسملا تابوقعلا

.اهيلع أرطت يتلا تاليدعتلاو ،ةدحتملا ممألا ةمظنمل

 ةيلودلا تابوقعلا ةعباتم ةنجل ريسو ميظنتو ةليكشت ددحت
.”ميظنتلا قيرط نع ةفدهتسملا

 92و 52و ٤2و 32و 22و 12 داوملا ممتتو لدعت : ٠١ ةّداملا
 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا نم ٠3و
 ررحتو ،هالعأ روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1
 : يتأي امك

 ..................... ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا لسرت : 12 ةداملا“
 رامدلا ةحلسأ ليومت وأ باهرإلا ليومت )ىتح رييغت نودب(
.لماشلا

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(........................... 

 ةصصختملا ةئيهلا ةافاوم نيعضاخلا ىلع بجي : 22 ةداملا“
 لاــجآلا يف ،ةــباــقرــلاو فارشإلا تاــهـــجو ةصتـــخملا تاـــطـــلسلاو
 ةسراممل ةيرورضلا تامولعملاو قئاثولا لكب ،اهددحت يتلا

.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا اهماهم

 ّرــســلاـب وأ يــنـــهــملا ّرـسلاـب دادــتــعالا نيــعــضاــخلا نــكـــمـــي ال
 ةصتخملا تاطلسلاو ةصصختملا ةئيهلا ةهجاوم يف يكنبلا

.”ةباقرلاو فارشإلا تاهجو

 ىوعد وأ ةيئازج ةعباتم ةيأ ذاختا نكمي ال : 32 ةداملا“
 نيعضاخلا دض ينهملا وأ يكنبلا ّرسلا كاهتنا لجأ نم ةيندم
 ةهبشلاب راطخإلل نيعضاخلا نيرومأملا وأ نيّريسملا وأ
 تاراطخإلاب اوماق وأ تامولعملا ،ةين نسحب اولسرأ نيذلا

 ىتح ةصصختملا ةئيهلل نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
 وأ يلصألا يمارجإلا طاشنلا ةيهامب ملع ىلع اونوكي مل ولو
 ثدحي مل ةهبشلاب راطخإلا لحم يمارجإلا طاشنلا ناك اذإ
 .”ايلعف

 نيرومأملا وأ مهيّريسم وأ نيعضاخلا ىلع عنمي : ٤2 ةداملا“
 اهب ةقلعتم تامولعم وأ ةهبشلاب راطخإ دوجو نع فشكلا

 ماكحألا هذه فدهت الو .ةصصختملا ةئيهلا ىلإ اهلاسرإ مت
 نـــع ةرداصلا تاـــموـــلــــعملا ،فرصتـلا تحت عضوــــلا عــــنــــم ىلإ
 امدنع ،تايلمعلاو تاباسحلاو نئابزلاب ةقلعتملاو عورفلا

 ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكم ضارغأل ةيرورض نوكت
 تايلمعلو لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا
.قيقدتلاو ةقباطملا

 نوعضاخلا نويوـنـعــملاو نوــيــعــيــبــطلا صاــخــشألا ىــفـــعـــي
 ةيلوؤسم ةيأ نم ،ةين نسحب اوفرصت نيذلا ةهبشلاب راطخإلل
.ةيئازج وأ ةيندم وأ ةيرادإ

 دؤت مل ول ىتح امئاق ةيلوؤسملا نم ءافعإلا اذه ىقبيو
 ّالأب تارارقب تاعباتملا تهتنا وأ ةجيتن ةيأ ىلإ تاقيقحتلا

.”ةءاربلا وأ حيرستلا وأ ةعباتملل هجو

 تائيه علطت نأ ةصصختملا ةئيهلا نكمي : 52 ةداملا“
 يتلا تامولعملا ىلع ،ةلثامم ماهم سرامت يتلا ىرخألا لودلا

 ىلإ فدـهـت اـهـنأ ودـبـي يـتـلا تاـيـلـمـعـلا لوــح اــهــيدــل رــفوــتــت
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ لاومألا ضييبت
 ةاعارم عم ،اهب ةطبترملا ةيلصألا مئارجلاب وأ لماشلا رامدلا
 ريغ ضارغأل تامولعملا هذه لامعتسا مدعو لثملاب ةلماعملا

.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا كلت

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(........................... 

..................................... يئاضقلا نواعتلا متي : 92 ةداملا“
 ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ لاومألا ضييبت )ىتح رييغت نودب(
.لثملاب ةلماعملا ةاعارم عم ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(........................... 

 ............... يئاضقلا نواعتلا نمضتي نأ نكمي : ٠3 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت )ىتح رييغت نودب(
 ،لماشلا رامدلا

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(........................... 

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا ممتي : ١١ ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 ٤3و 2رركم ٤3و 1رركم ٤3و رركم ٤3و رركم ٠3 داومب ،هالعأ

 7ررــكــم ٤3و 6ررــكـــم ٤3و 5ررـــكـــم ٤3و ٤ررـــكـــم ٤3و 3ررـــكـــم
 : يتأي امك ررحتو ،9رركم ٤3و 8رركم ٤3و



٨٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧١
15م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٨

 ةيرئازجلا ةيئاضقلا تاهجلا صتخت : رركم ٠3 ةداملا“
 : باهرإلا ليومت لاعفأ يف رظنلاب

 يباهرإلا لعفلا بكترا ولو ىتح رئازجلا يف ةبكترملا –
،جراخلا يف ةيباهرإلا ةمظنملا وأ يباهرإلا دجو وأ جراخلاب

 امدنع يبنجأ وأ يرئازج فرط نم جراخلا يف ةبكترملا –
 وأ ،رئازجلا يف ليومتلا هل هجوملا يباهرإلا لعفلا بكتري
 ليومتلا امهل هجوملا ةيباهرإلا ةمظنملا وأ يباهرإلا ناك
،رئازجلا يف نيدجاوتم

 لـيوـمـتـلا هــل هــجوملا يباــهرإلا لــعــفــلا فدــهــتسي اــمدــنــع –
 ةيسنج نم ةيحضلا تناك وأ جراخلا يف رئازجلا حلاصم
.ةيرئازج

 ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا صاصتخالا دعاوق قبطتو
.”لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت لاعفأ ىلع

 78 ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلاب بقاعي : رركم ٤3 ةداملا“
 وأ ؤطاوت وأ ةكراشم لك ىلع ،تابوقعلا نوناق نم ٤رركم
 ءادسإ وأ ليهست وأ ضيرحت وأ ةدعاسم وأ ةلواحم وأ رمآت
 3 ةداــملا يف اهـــيـــلع صوـــصــنـــملا لاـــعـــفألا باـــكـــترال ةروـــشـــم
.”هالعأ

 ىلإ جد ٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغب بقاعي : 1رركم ٤3 ةداملا“
 اهيلع صوصنملا ماكحألا مرتحي مل عضاخ لك ،جد٠٠٠.٠57

 : يتأي امب ةقلعتملاو ،نوناقلا اذه يف

،يونعملا صخشلا نم يقيقحلا ديفتسملا ديدحت –

 اهيلع صوصنملا قئاثولاو تالجسلاب ظافتحالا مدع –
.نوناقلا اذه يف

 ناك اذإ ،جد ٠٠٠.٠57.3 ىلإ جد ٠٠٠.٠57 نم ةمارغلا عفرتو
.”ايونعم اصخش عضاخلا

 ىلإ جد ٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغب بقاعي : 2رركم ٤3 ةداملا“
 تاقيقحتلا ريس ةلقرع نوبكتري نيذلا نوعضاخلا جد ٠٠٠.٠٠5
.”نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيلاملا

 رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت ىلع بقاعي : 3رركم ٤3 ةداملا“
.”تابوقعلا نوناق ماكحأل اقفو لماشلا

 ةررقملا ىرخألا تابوقعلاب ساسملا نود : ٤رركم ٤3 ةداملا“
 ةميرج بكتري يذلا يونعملا صخشلا بقاعي ،نوناقلل اقفو
 ةميرج وأ ،هالعأ 3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا باهرإلا ليومت
 يف ةررقملا تابوقعلاب ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت

.”تابوقعلا نوناق نم رركم 81 ةداملا

.”ةبوقعلا فعاضت دوعلا ةلاح يف : 5رركم ٤3 ةداملا“

 امكح ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ردصت : 6رركم ٤3 ةداملا“
 تناك اذإ ،ةنادإلاب مكح بايغ ةلاح يف ىتح لاومألا ةرداصمب
 اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا نع ةجتان تادئاع لكشت

.”نوناقلا اذه يف

 نييباهرإلا لاومأ ةرداصمو زجح متي : 7رركم ٤3 ةداملا“
 ببسب ةيمومعلا ىوعدلا ءاضقناب ماكحأ رودص ةلاح يف ىتح
.”رخآ ببس يأل وأ ةافولا

 ةميرجلا باكترا توبث مدع ةلاح يف : 8رركم ٤3 ةداملا“
 ةميرجك لاومألا ضييبت ةميرجب ةعباتملا متت ،ةيلصألا
.”ةيلصأ

 ةيبنجأ ةلود نع ةرداصلا تابلطلا ذفنت : 9رركم ٤3 ةداملا“
 صوصنملا مئارجلا نع ةجتانلا لاومألا ةرداصم ىلإ ةيمارلاو
 يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو ،نوناقلا اذه يف اهيلع
 اهنم اميس ال ،ينطولا عيرشتلاو ةلصلا تاذ ةيلودلا تايلآلا

.”ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

 2 رركم 3و 1رركم 3و رركم 3  داوملا ماكحأ ىغلت : ٢١ ةّداملا
 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نم
 ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا
.امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

 عيرشتلا يف ةاغلملا داوملا ىلإ ةلاحإ لك ضّوعت : ٣١ ةّداملا
 كلذو ،نوناقلا اذه نم اهلباقت يتلا داوملاب لوعفملا يراسلا

 : يتأي امك

 يذ 72 يف خرؤـملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نم رركم 3 ةداملا –
 قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قـفاوملا 52٤1 ماـع ةـجحلا

 ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب
 اذه نم رركم ٤3 ةداملا اهضّوعت ،ةاغلملا ،ممتملاو لدعملا
،نوناقلا

 72 يف خرؤـملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نم 1رركم 3 ةداملا –
 قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةـجحلا يذ
 ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب
 اذه نم ٤ رركم ٤3 ةداملا اهضّوعت ،ةاـغـلـملا ،مــمــتــملاو لدــعــملا
.نوناقلا

 تاءارـــجإلا يف ةاــغــلــملا داوــملا ىلإ ةراــشإ لــك ضّوعـــتو
 ةاعارم عم ،تايفيكلاو لاكشألا سفنل اقفو ةيراجلا ةيئاضقلا
.تابوقعلا نوناق نم 2 ةداملا ماكحأ

 ةّيمـــسّرــلا ةدــــيرـــجلا يف  نوـــناـــقـــلا اذــــه رـــشـــني : ٤١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع


