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نيناوق
 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
8 قفاوملا68٣1 ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩1 ةنس وينوي

٩٠6و٣٠6و2٠6و٩٩5 داوملا ممتتو لدعت:2 ةّداملا
مقر رمألا نم٠٣6و٩26و826و726و626و٤26و٠26و816و
ةنس وينوي8 قـفاوملا68٣1 ماـع رـفص81 يف خرؤـملا66-551
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو66٩1

ةبوقعب ةرداصلا ماكحألا ذيفنت زوجي :٩٩5 ةداملا“
ةـــــــيــــندملا تاــــــضيوــــعــــتـــــلاو هدر مزـــــــلـــــي اـــــم درــــــبو ةـــــمارـــــغـــــلا

هاركإلا قيرطب حنجلاو تايانجلا يف ةيئاضقلا فيراصملاو
امبسح لاومألا ىلع تاعباتملا نع رظنلا ضغب كلذو يندبلا

.نوناقلا اذه نم7٩5 ةداملا يف هيلع صوصنم وه

هيلع موكحملا سبحب يندبلا هاركإلا ذيفنت ققحتيو
مازتلالا لاوحألا نم لاحب يندبلا هاركإلا طقسي الو نيدملا
ذيفنتلا قرطب ةقحال تاعباتم هنأشب ذختت نأ زوجي يذلا
.ةيداعلا

.”يندبلا هاركإلا ذيفنت ضقنلاب نعطلا فقوي

ةهجلا لبق نم يندبلا هاركإلا ةدم ددحت:2٠6 ةداملا“
دـنـعو ،هالــعأ٠٠6 ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا ةــــيــــئاضقــــلا
ةيئاضقلا ةهجلا سيئر هردصي ةضيرع ىلع رمأب ،ءاضتقالا
ناكم اهصاصتخا ةرئاد يف عقي يتلا وأ مكحلا تردصأ يتلا
ةـباـيـنـلا تاساــمــتــلاو هــل موــكحملا بلــط ىلع ءاــنــب ذــيــفــنــتــلا
ةصاخ نيناوق صنت مل ام ،ةيتآلا دودحلا قاطن يف ،ةماعلا

 : كلذ فالخ ىلع

وأ ةمارغلا رادقم ناك اذإ مايأ ةرشع ىلإ نيموي نم –
هـــيلع دــــيزي وأ جد٠٠٠.٠2  يواــسي ىرــــــخألا ةــــيلاملا ماـــــكــحألا

،جد٠٠٠.٠٠1 زواجتي الو

ىلع داز اذإ اــــــموي نـــــــــيرشع ىلإ ماــــــيأ ةرــــــــشع نــــــم –
،جد٠٠٠.٠٠5 زواجتي ملو جد٠٠٠.٠٠1

جد٠٠٠.٠٠5 ىلع داز اذإ نيرهش ىلإ اموي نيرشع نم –
،جد٠٠٠.٠٠٠.1 زواجتي ملو

ىلـــــع داز اذإ رـــــــــــهشأ ةــــــــعـــــــــــــــــبرأ ىلإ نـــــــيرـــــــــــــــــهش نـــــــم –
،جد٠٠٠.٠٠٠.٣ زواجتي ملو جد1.٠٠٠.٠٠٠

٩٣٤١ ماــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم6٠-٨١ مــقر نوـــــناـــــق
رـــمألا مــمتيو لّدــعي ،٨١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفص٨١ يفخرؤملا٥٥١-66 مقر
تاءارــــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو66٩١ ةــــنس وـــينوي
.ةيئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(7٣1و6٣1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و7-٠٤1و8٣1و

ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــــناق نـــــــمضتملاو66٩1 ةـــــنس وـــــينوي8 قـــــــفاوملا68٣1
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــناــق نــمضتملاو66٩1 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاوملا68٣1
،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

ماع نابعش72 يف خرؤملا٠5-27 مقر رمألا ىضتقمبو –
ميدـــــــقتب قــــــلعتملاو27٩1 ةـــــنس رــــــبوتكأ5 قـــــــــفاوملا2٩٣1
ةـــــــيئاضقلا قـــــباوسلا ةــــــفيحص نـــــم٣و2 مـــــقر نيــــــتقرولا

،امهراثآبو

ىدامج٩2 يف خرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو1٠٠2 ةـــــــنس تشغ٩1 قـــفاوملا22٤1 ماـــــــع ىلوألا

لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،ممتملاو

يذ٣1 يف خرؤملا81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا52٤1 ماع ةدعقلا

لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياقولاب
،اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو

رفص81 يف خرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٩2٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

عيبر11 يف خرؤملا٣٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا6٣٤1 ماع يناثلا

،ةلادعلا ةنرصعب

ناضمر82 يف خرؤملا21-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا6٣٤1 ماع
 ،لفطلا
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ةــــيوستــــلا وأ سالـــــفإلا راـــــهشإل ةررـــــقملا ماـــــكـــــحألا –6
،ةيئاضقلا

قوقحلا ةسرامم نم نامرحلاب ةقلعتملا ماكحألا –7
،ةيلئاعلا

،ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقعب ةرداصلا ماكحألا –8

،بناجألا دض ةذختملا داعبإلا تاءارجإ –٩

ةـيـفازجلا تاـمارـغـلاــب ةــقــلــعــتملا ةــيــئازجلا رــماوألا –٠1
.”نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ةـــــــيزكرم ةـــحلصم لدــــــعلا ةرازوـــــب دـــــــجوت :٠26 ةداملا“
.ٍضاق اهريدي ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل

قـــباوسلا ةـــفـــيــــحصل ةــــيزــــكرملا ةــــحــــلصملا صتــــخــــتو
ةــــيــــئاضقــــلا قــــباوسلا ةــــفــــيــــحص كسمب اــــهدــــحو ةــــيــــئاضقـــــلا
ريغب كلذو ةيروهمجلا ميلقإ جراخ نيدولوملا صاخشألل
.مهتيسنجل ةاعارم

ةــيــئاضقــلا قــباوسلا ةــفــيــحص كسم اضيأ اــهــب طاــنــيو
.”نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيونعملا صاخشألل

وأ رارق لكو ةنادإلاب رداص مكح لك نوكي:٤26 ةداملا“
ةميسقل اعوضوم816 ةداملا يف هيلع صوصنم يئازج رمأ

يتلا ةيئاضقلا ةهجلا طبض نيمأ اهررحي ةلقتسم1 مقر
.ىوعدلا يف تلصف

اـــهـــيـــلـــع رشؤيو طـــبضلا نيمأ ةـــمــــيسقــــلا ىلع عــــقوــــيو
.ةيروهمجلا ليكو وأ ماعلا بئانلا

: ةميسقلا هذه أشنتو

دق ناك اذإ ايئاهن رارقلا وأ مكحلا ريصي نأ درجمب –1
،ايروضح ردص

غيلبت موي نم اموي )51( رشع ةسمخ رورم دعب –2
اذـه نــم21٤و11٤و٠1٤و٠2٣ داوملا ماــكــحأل اــقــبــط مـــكحلا
،ايبايغ ردص دق ناك اذإ نوناقلا

غيلبت موي نم اموي )51( رشع ةسمخ رورم دعب –٣
1 ناترقفلا(7٤٣و5٤٣ داوملا تايضتقمل اقفو رداصلا مكحلا

،نوناقلا اذه نم٠5٣و )٣و

يئازجلا رمألا غيلبت موي نم دحاو رهش رورم دعب –٤
،ضارتعا نود

.”ةيفازج ةمارغب رمألا رودص درجمب –5

لحمل يئاضقلا سلجملا طبض نيمأ موقي :626 ةداملا“
ةفيحصل ةيزكرملا ةحلصملاب فلكملا يضاقلا وأ داليملا
لـــيدــــعــــتــــلا ةــــمــــيسق هــــمالــــتسا درــــجمب ةــــيــــئاضقــــلا قــــباوسلا
ىلع ةيتآلا تانايبلا ديقب726 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
:1 مقر تاقاطبلا

ىلع داز اذإ رــــهشأ ةــــيــــناــــمـــــث ىلإ رـــــهشأ ةـــــعـــــبرأ نـــــم –
،جد٠٠٠.٠٠٠.6 زواجتي ملو جد٠٠٠.٠٠٠.٣

ىلع داز اذإ ةدـــــحاو ةـــــنس ىلإ رـــــهشأ ةــــــيــــــناــــــمــــــث نــــــم –
،جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 زواجتي ملو جد6.٠٠٠.٠٠٠

.جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 ىلع داز اذإ نيتنس ىلإ ةدحاو ةنس نم –

ةدـــــعـــــب ءاـــــفوـــــلا ىلإ فدـــــهـــــي يندـــــبـــــلا هارــــــكإلا ناــــــك اذإو
.”اهب موكحملا غلابملا عومجمل اقبط هتدم بسحت ،تابلاطم

حـــــــلاصل يـــــندبلا هارــــــــكإلا ذــــــيفنت فــــــــقوي:٣٠6 ةداملا“
هرسع ةليسو يأب ةباينلا ىدل تبثي يذلا هيلع موكحملا
.يلاملا

موكحملا ىلوألا ةرقفلا ماكحأ نم ديفتسي ال ،هنأ ريغ
باهرإلا لامعأ وأ ةيداصتقا ةحنج وأ ةيانج ببسب هيلع
اذــكو ةــيــنــطوــلا دودــحــلـــل ةرـــباـــعـــلا ةـــمـــيرجلا وأ بيرـــخـــتـــلاو
.”ثادحألا دض ةبكترملا حنجلاو تايانجلا

يذلا يندبلا هاركإلاب هيلع موكحملا نكمي:٩٠6 ةداملا“
هراثآ فقوي نأ ،الماك هب نادملا غلبملا ديدست هيلع رذعتي
ءادأب مازتلالا عم هب نادملا غلبملا فصن نع لقي ال غلبم عفدب
اهددحي يتلا لاجآلا يف ،طاسقأ ىلع وأ ايلك غلبملا يقاب
.يندبلا هاركإلا بلاط ةقفاوم دعبو ةيروهمجلا ليكو

دعب سوبحملا نيدملا نع ةيروهمجلا ليكو جرفيو
.”ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا رفوت نم ققحتلا

يئاضق سلجم لك طبض ةنامأ ىقلتت :816 ةداملا“
سلجملا كلذ ةرئاد يف نيدولوملا صاخشألاب قلعتي اميف
،ةيندملا ةلاحلا تالجس عقاو نم مهتيوه نم ققحتلا دعبو
: اهيف اتبثم مئاسق

ةيبايغلا ةنادإلا ماكحأ وأ ةيروضحلا ةنادإلا ماكحأ –1
وأ ةيانج يف اهب موكحملا ةضراعملاب اهيف نوعطملا ريغ
ةلومشملا ماكحألا كلذ يف امب ،ةيئاضق ةهج ةيأ نم ةحنج
،ذيفنتلا فقوب

،اهيلع ضرتعملا ريغ ةيئازجلا رماوألا –2

ةيبايغلا ةنادإلا ماكحأ وأ ةيروضحلا ةنادإلا ماكحأ –٣
اذإ تافلاخملا يف ةرداصلا ،ةضراعملاب اهيف نوعطملا ريغ
ةرشع ةدمل سبحلا ىلع ديزت اـنوناق ةررقملا ةبوقعلا تناك
ماكحألا كلذ يف امب ةمارغ جد )٠٠٠5( فالآ ةـسمخ وأ ماـيأ )٠1(
،ذيفنتلا فقوب ةلومشملا

ةيئاضقلا تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلاو ماكحألا –٤
،ثادحألاب ةصاخلا

ةيئاضقلا ةطلسلا نم ةرداصلا ةيبيدأتلا تارارقلا –5
ىلع اـــهـــيـــف صن وأ اـــهـــيـــلـــع بترـــت اذإ ةـــيرادإ ةــــطــــلس نــــم وأ
،تايلهألا نم ديرجتلا
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هذهل ةبسنلاب سالفإلا نم يقاولا حلصلا ىلع قيدصتلاو
،تارارقلا

ةبوقع تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا طبض نيمأ –11
ةبوقعلا هذه ذيفنت ءاهتناب رمألا قلعت اذإ ماعلا عفنلل لمعلا
.”ةيلصألا ةبوقعلا ذيفنتب وأ

فلم نم1 مقر مئاسقلا بحس ىرجي:826 ةداملا“
طبض نيمأ ةطساوب اهفالتإو ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص

فلكملا يضاقلا ةفرعمب وأ داليملا لحمل يئاضقلا سلجملا
تالاحلا يف كلذو ةيئاضقلا قباوسلل ةيزكرملا ةحلصملاب
: ةيتآلا

،ةميسقلا بحاص ةافو  )1

الاوز1 مقر ةميسقلا يف ةروكذملا ةنادإلا رثأ لاوز )2
،ماع وفع ةجيتن امات

قــباوسلا ةــفــيـــحص حـــيـــحصتـــب يضقـــي مـــكـــح رودص )٣
نم يعسب ةميسقلا بحس ىرجي ةلاحلا هذه يفو ،ةيئاضقلا
وأ مكحلا تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ةماعلا ةباينلا
،رارقلا

قــيرـــطـــب نـــعـــطـــلاـــب اـــيـــباـــيـــغ هـــيـــلـــع موـــكحملا ماـــيـــق )٤
ايرابتعا ايروضح هيلع موكحملا وأ فانئتسالا وأ ةضراعملا

اـيـلـعـلا ةـمـكحملا ءاـغــلإ وأ ضقــنــلاــب نــعــطــلا وأ فاــنــئتسالاــب
يرجيو ،نوناقلا اذه نم1٣5و٠٣5 نيتداملل اقيبطت مكحل

يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل  ةماعلا ةباينلا نم يعسب بحسلا
،هئاغلإب يضقملا مكحلا تردصأ

اقيبطت1 مقر ةميسقلا ءاغلإب ثادحألا مسق ءاضق  )5
بحسلا يرـجـيو ،لـفـطـلا ةـياـمـحـب قـلـعــتملا نوــناــقــلا ماــكــحأل
تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ةماعلا ةباينلا نم يعسب
،مكحلا اذه

اـقـيـبـطــت ةــيــفازجلا ةــمارــغــلــل رــمآلا يضاــقــلا ءاــغــلإ –6
يعسب بحسلا يرجيو ،نوناقلا اذه نم رركم2٩٣ ةداملل
.رمألا تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ةماعلا ةباينلا نم

مكحب رابتعالا در نم هتبثت روف ،طبضلا نيمأ ىلعو
.”1 مقر ةميسقلا ىلع كلذ ىلإ ريشي نأ ،نوناقلا

عيمج نم لصألا قبط ةيناث ةخسن ررحت :٩26 ةداملا“
فقو عم ةيرحلل ةديقم ةبوقعل ةتبثملاو1 مقر مئاسقلا
.ةحنج وأ ةيانج يف ةرداص هنودب وأ ذافنلا

لــيدــعــتــلا تاــقاـــطـــب نـــع خسنو ةـــخسنـــلا هذـــه لسرـــتو
ةرازو ىلإ نوناقلا اذه نم726 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
.مالعإلا ليبس ىلع ةيلخادلا

يتلا مئاسقلاب اضيأ ةيلخادلا ةرازو رطخت نأ بجي
.”نوناقلا اذه نم826 ةداملا صنل اقبط اهبحس متي

،اهضيفخت وأ ىرخأب ةبوقعلا لادبتساو وفعلا –

،اهئاغلإ تارارقو ىلوأ ةبوقع ذيفنت فاقيإ تارارق –

وأ ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقع ذيفنت ءاهتناب تاراعشإلا –
،ةيلصألا ةبوقعلا ذيفنتو ةبوقعلا هذه تامازتلاب لالخإلا

،اهئاغلإ تاررقمو طورشملا جارفإلا تاررقم –

،يئاضقلا رابتعالا در تارارقو ماكحأ –

،داعبإلاب ةصاخلا تارارقلا –

،داعبإلا تاءارجإ فاقيإ وأ ءاغلإب ةصاخلا تارارقلا –

وأ ةـــيـــنورــــتــــكــــلإلا ةــــبــــقارملا تحت عضوــــلا تاررــــقــــم –
.اهئاغلإ تاررقم

ءاــــهــــتــــنا خــــيراــــت كلذ نــــع الضف طـــــبضلا نيمأ رـــــكذـــــيو
.”ةمارغلا دادس خيراتو ةبوقعلا

اهلاسرإو ليدعتلا تاقاطب ريرحت طاني:726 ةداملا“
فلكملا يضاقلا ىلإ وأ يئاضقلا سلجملا طبض نيمأ ىلإ
: ىلإ ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل ةيزكرملا ةحلصملاب

مكح تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا طبض نيمأ –1
وأ ةبوقعلا لادبتسا وأ وفعلاب اقلعتم رمألا ناك اذإ ةنادإلا

،اهضيفخت

رـــمألا قـــلـــعـــت اذإ ةـــيـــباـــقــــعــــلا تاسسؤملا يرــــيدــــم –2
،ةيندبلا تابوقعلا ذيفنت ءاهتنا خيراوتب

ةرادإب وأ ةيئاضقلا تاهجلاب ليصحتلاب نيفلكملا –٣
فيراصملاو تامارغلا ديدستب قلعتي رمألا ناك اذإ ةيلاملا
،ةيئاضقلا

ذيفنتب قلعتي اميف ةيباقعلا تاسسؤملا يريدم –٤
،يندبلا هاركإلا

ةــبسنــلاــب ،تارارـــقـــلا كلـــت تردصأ يتـــلا ةـــطـــلسلا –5
،اهفاقيإ ءاغلإ وأ ةبوقعل ةفقوملا تارارقلل

،داعبإلا تارارق نأشب ةيلخادلا ريزو –6

تارارقلا نأشب ةيرادإلا ةيئاضقلا ةهجلا طبض نيمأ –7
،داعبإلا تاءارجإ فاقيإ وأ ءاغلإب ةرداصلا

ةـــهجلا ىدـــل ةـــيروـــهـــمجلا لـــيـــكو وأ ماـــعـــلا بئاـــنــــلا –8
،رابتعالا در تارارق وأ ماكحأ تردصأ يتلا ةيئاضقلا

جارفإلا تاررقمل ةبسنلاب تابوقعلا قيبطت ةاضق –٩
ةبقارملا تحت عضولا  تاررقمو اهئاغلإ تاررقمو طورشملا
،اهئاغلإ تاررقمو ةينورتكلإلا

تردصأ يتــــــلا ةــــــيــــــئاضقــــــلا ةـــــــهجلا طـــــــبض نيمأ –٠1
سالـــفإلا اـــياضق يف رذـــعـــلـــل ةـــيـــلــــباــــقــــلاــــب ةصاخلا تارارــــقــــلا
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اهيلإ راشملا ماكحألا ّالإ٣ مقر ةميسقلا يف تبثت الو
ةلومشم نكت ملو رابتعالا در اهحمي مل يتلاو مدقت اميف
نم نأشلا بحاص درجي ديدج مكح ردص اذإ ّالإ ذافنلا فقوب
 .ذافنلا فقو نم ةدافتسالا

طاقسإ وأ نامرحلاب ةيليمكت ةبوقع مكحلا نمضت اذإ
يف لجست ةيليمكتلا ةبوقعلا هذه ّنإف ةيلهألا مدع وأ قح
ةبوقعلا اضيأ لجستو ،اهذيفنت ةرتف ةليط٣ مقر ةميسقلا
.ةذفان ريغ وأ ةذفان اهتيعون تناك امهم ةيلصألا

ماكحأل اقفو تمّلس اهنأ ةحارص ةميسقلا يف حضويو
.”ةداملا هذه

ةميسقلا هصخت يذلا صخشلا ريغل سيل:٣٣6 ةداملا“
نم ققحتلا دعب الإ هيلإ مّلست الو اهنم ةخسن بلطي نأ٣ مقر
.هتيوه

.ةصاخ ةلاكوب ّالإ ريغلا ىلإ مّلست الو

زكرم ربع هل مّلست جراخلاب ادجاوتم صخشلا ناك اذإ
.يلصنق وأ يسامولبد

.”اينورتكلإ٣ مقر ةميسقلا ىلع لوصحلا اضيأ نكميو

ةيونعملا صاخشألل ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص

ةــــــيئاضقلا قـــــــباوسلا ةــــــــفيحص صــــــــتخت :6٤6 ةداملا“
زــــيــــكرــــتــــب ،لدــــعــــلا ةرازوــــب ةأشنملا ةــــيوــــنــــعملا صاــــخشألل
ةصاخلاو هاندأ7٤6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاقاطبلا

دض ةيئاضقلا تاهجلا نع ةرداصلا تاءازجلاو تابوقعلاب
ةيئاضقلا تاهجلا نع ةرداصلا كلتو نييونعملا صاخشألا
راــطإ يف ةــيرــئازجلا تاــطــلسلا اــهــب رــطــخــت يتــلا ةــيــبــنــجألا
.”يلودلا نواعتلا

يتلا ةيئاضقلا ةهجلا طبض نيمأ موقي:7٤6 ةداملا“
: نع ةقاطب ريرحتب رارقلا وأ مكحلا تردصأ

وأ ايروضح رداص ةيئازج ةبوقعب رارق وأ مكح لك –1
،ةضراعملاب هيف نوعطم ريغ ايبايغ

ةــــيوستــــلا وأ سالــــفإلا راــــهشإ تارارـــــق وأ ماـــــكـــــحأ –2
،ةيئاضقلا

رـــيــــغ ةــــيــــئاضقــــلا تاــــهجلا نــــع ةرداصلا تاءازجلا –٣
.ةيئازجلا

.ةلقتسم ةقاطبل الحم ءازج وأ ةبوقع لك نوكت

بئانلا اهيلع رشؤيو طبضلا نيمأ ةقاطبلا ىلع عقوي
 .ةيروهمجلا ليكو وأ ماعلا

ةـــحـــلصملاـــب فـــلـــكملا يضاــــقــــلا ىلإ ةــــقاــــطــــبــــلا لسرــــت
رــيصي نأ درــجمب ةــيــئاضقــلا قــباوسلا ةــفـــيـــحصل ةـــيزـــكرملا
اموي  )51( رشع ةسمخ دعبو ايروضح ردص اذإ ايئاهن مكحلا

لماك نايب يه2 مقر لمحت يتلا ةميسقلا:٠٣6 ةداملا“
.هسفن صخشلاب ةصاخلا1 مقر مئاسقلا لكب

عاــفدــلا رـــيزوو ةاضقـــلاو ةـــماـــعـــلا ةـــباـــيـــنـــلا ىلإ مـــّلستو
ىلإو ةيباقعلا تاسسؤملا يريدمو ةيلخادلا ريزوو ينطولا
.ةيمومعلا تارادإلا

ماــكـــحألا ىلإ2 مــــــقر مــــــئاسقــــــلا يف راشي ال هــــــّنأ رـــــــيـــــــغ
دض ةرداصلا كلـــــــــــــتو ثادـــــــــــــحألا دض ةرداصلا تارارـــــــــــــقـــــــــــــلاو
مــهــــيــــلــــع موــــكــــحـملا اــــيــــئاـضق نيقوـبسملا رـــــيـــــغ صاـــــخشألا

وأ/و ذيفنتلا فقو عم لقأ وأ رهشأ )6( ةتس ةدمل سبحلاب
امدقم اهنم ناك ام ّالإ اهنع لقت وأ جد٠٠٠.٠5 يواست ةمارغب
.ىرخأ ةرادإ وأ ةطلس يأ نود ةاضقلا ىلإ

يتلا تارارقلاو ماكحألا ىلإ2 مقر مئاسقلا يف راشي ال
درجمب اهنع لقت وأ جد٠٠٠.٠5 يواست ةمارغ ةبوقعب تضق
ةطلس ةيأ نود ةاضقلا ىلإ امدقم اهنم ناك ام ّالإ ،اهديدست
.”ىرخأ ةرادإ وأ

رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ممتي :٣ ةّداملا
ةدامب ،هالعأ روكذملاو66٩1 ةنس وينوي8 قفاوملا68٣1 ماع
: يتأي امك ررحت رركم٠٣6

املع طاحي نأ صخش لك نكمي : رركم٠٣6 ةداملا“
هقباوس ةفيحص نم2 مقر ةميسقلا يف ةنّودملا تانايبلاب
ليكو ىلإ وأ ماعلا بئانلا ىلإ هجوي بلط ىلع ءانب ةيئاضقلا
فــــلــــكملا يضاــــقــــلا ىلإ وأ ةــــيــــئاضق ةــــهــــج يأل ةــــيروــــهـــــمجلا

ناك اذإ ،ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل ةيزكرملا ةحلصملاب
.جراخلاب ادولوم ينعملا

تارارــقــلاو ماـــكـــحألا غـــيـــلـــبـــت ماـــقـــم مـــلـــعـــلا اذـــه موـــقـــي ال
.نعطلا لاجآ باسحل الو ةيئاضقلا

نـــم ةـــخسن ينـــعـــمـــلـــل ،لاوـــحألا نــــم لاــــح يأب مــــّلست ال
.”2 مقر ةميسقلا

7٤6و6٤6و٣٣6و2٣6 داوملا ممتتو لدعت:٤ ةّداملا
856و756و656و556و٤56و٣56و156و٠56و٩٤6و8٤6و
مقر رمألا نم576و٤76و٩66و866و766و666و566و٤66و
ةنس وينوي8 قفاوملا68٣1 ماع رفص81 يف خرؤملا66-551
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو66٩1

ةرداصلا ماكحألا نايب يه٣ مقر ةميسقلا :2٣6 ةداملا“
ةحنج وأ ةيانج يف ةيروهمجلاب ةيئاضقلا تاهجلا ىدحإ نم
.ادحاو ارهش قوفت ةيرحلل ةديقم تابوقعب تضق

انوناق ةررقملا ىوصقلا ةبوقعلا نوكت امدنع هنأ ريغ
يتلا تابوقعلا ىتح اهب ديقت اسبح تاونس )٣( ثالث قوفت
ايئاقلت ،ةيئاضقلا ةهجلا رمأت مل ام ،رهش نع لقت وأ يواست
مقر ةميسقلا يف ةبوقعلا ديق مدعب ،ينعملا بلط ىلع ءانب وأ
ربج مت هنأ اهل تبث اذإ ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم٣
.ةحنجلا نع جتانلا لالخإلل دح عضوو ررضلا
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نم )1(رهش رورم دعب وأ ايبايغ ردص اذإ هغيلبت خيرات نم
.ضارتعا نود يئازجلا رمألا غيلبت موي

ةـيـئاضقــلا قــباوسلا ةــفــيــحص تاــقاــطــب جذوــمــن ددــحــي
.”لدعلا ريزو نم رارقب ةيونعملا صاخشألل

ةــــــصاخلا ةـــــــقاطبلا يف رــــــــكذي نأ بــــــــجي:8٤6 ةداملا“
هــتــعــيــبــطو يعاــمــتــجالا هرــقـــمو هـــمسا يوـــنـــعملا صخشلاـــب
هـــفـــيرـــعـــت مـــقر وأ/و يئاصحإلا هـــفـــيرـــعـــت مـــقرو ةـيـــنوـــناــــقــــلا
ينوـــناـــقـــلا اـــهـــفصوو عــــئاــــقوــــلا باــــكــــترا خــــيراــــتو يئاــــبجلا

هلثمم مساو امهخيراتو هيلع عّقوملا ءازجلا وأ ةبوقعلاو
.”لاعفألا باكترا موي ينوناقلا

ةــــــيئاضقلا قـــــباوسلا ةـــــــــفيحص يف راـــــشي:٩٤6 ةداملا“
اهيلع صوصنملا ةقحاللا تاليدعتلا ىلإ يونعملا صخشلل
726نيتداملا ماكحأ اهنأشب قبطتو ،هالعأ626 ةداملا يــف
صخشلا ةعيبط عم اهنم ضراعتي ام ءانثتساب ،هالعأ826و
.”يونعملا

صــــــخشلل ةـــــيئاضقلا قــــــباوسلا ةــــــــــفيحص :٠56 ةداملا“
تاءازجلاو تابوقعلا عومجم نع لماك نايب يه يونعملا
.رابتعالا در اهحمي مل يتلاو هب ةصاخلا

قباوسلا ةفيحص ّملست ،ءازج وأ ةبوقع دوجو مدع دنعو
.”ءيش ال“ ةرابع اهيلعو ةيئاضقلا

ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص ىلع عّقوي:156 ةداملا“
اهيلع رشؤيو اهررح يذلا طبضلا نيمأ يونعملا صخشلل
قـباوسلا ةـفـيــحصل ةــيزــكرملا ةــحــلصملاــب فــلــكملا يضاــقــلا
.”ماعلا بئانلا وأ ةيروهمجلا ليكو وأ ةيئاضقلا

يف ةدراوــــــلا تاـــــناـيبلا حــــــــيحصت مـــــتي:٣56 ةداملا“
اــــقــــفو يوــــنــــعملا صخشلــــل ةـيــــئاضقــــلا قــــباوسلا ةـــــفـــــيـــــحص

نم1٤6و٠٤6و٩٣6 داوملا يف  اهيلع صوصنملا تاءارجإلل
.”نوناقلا اذه

قـــــــــباوسلا ةـــــــــفيحص جرـــــــــختسم مـــــــــّلسي:٤56 ةداملا“
ةباينلا ىلإ بلط ىلع ءانب ،يونعملا صخشلل ةيئاضقلا
رــيزوو ةــيــلاملا رــيزوو ةــيـــلـــخادـــلا رـــيزوو ةاضقـــلاو ةـــماـــعـــلا
ىــقــلــتــت يتــلا ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملاو تارادإلاو ةراـــجـــتـــلا

.ةيمومعلا تاقفصلا ضورع

صخشلل ينوناقلا لثمملل اضيأ جرختسملا مّلسيو
.”هتفصو هتيوه نم دكأتلا دعب هبوني نم وأ يونعملا

رورملا تافلاخم ةفيحص

يئاضق سلجم لك طبض ةنامأب كسمت:556 ةداملا“
ةرازوب ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل ةيزكرملا ةحلصملابو
.”رورملا تافلاخمب ةصاخ ةفيحص لدعلا

ةنامأب رورــملا تافلاخم ةفيحص ىقلتت :656 ةداملا“
يــف اهيلع صوصنملا تاــقاطبلا يئاضقلا سلــجملا طبــض

كلذ ةرئاد يف نيدولوملا صاخشألاب ةصاخلا756 ةداملا
.سلجملا

ةـــحـــلصملاـــب رورملا تاـــفـــلاـــخـــم ةـــفــــيــــحص ىــــقــــلــــتــــتو
لدـــعـــلا ةرازوــــب ةــــيــــئاضقــــلا قــــباوسلا ةــــفــــيــــحصل ةــــيزــــكرملا
.”جراخلا يف نيدولوملا صاخشألاب ةصاخلا تاقاطبلا

عيمج نع لصألا قبط ةيناث ةخسن ررحت:756 ةداملا“
تاـفـلاـخمب ةصاخلا تاـبوـقـعــلــل ةــتــبــثملا1 مــقر تاــقاــطــبـــلا
.”لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا رورملا

ةخسن رورملا تافلاخم ةفيحص ىقلتت:856 ةداملا“
بحسلا وأ ليدعتلا تاقاطب عيمج نع لصألا قبط ةيناث
قـباوسلا ةـفـيــحصل1 مــــقر تاــــقاـــــطـــــبـــــلا نأـشب ررحت يتـــــلا
.”هالعأ756 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئاضقلا

لماك نايب يه رورملا تافلاخم ةفيحص:٤66 ةداملا“
در اـهـحـمـي مـل يتـلا هسفـن صخشلاـب ةــقــلــعــتملا تاــبوــقــعــلاــب
.رابتعالا

ةراـــبع ةـــــميسقلا يف رـــــكذت ،تاـــــبوقع دـــــجوت مــــــل اذإـــــف
.”ءيش ال“

: ىلإ ّالإ رورملا تافلاخم ةفيحص ملست ال

،رمألاب ينعملا )1

،ةاضقلا )2

،ينطولا عافدلا ريزو )٣

 .”ةيلخادلا ريزو )٤

رورملا تافلاخم ةفيحص جذومن ددحي:566 ةداملا“
.”لدعلا ريزو نم رارقب

تاردخملاو ةيلوحكلا داوملا ىلع نامدإلا ةفيحص

يئاضق سلجم لك طبض ةنامأب كسمت:666 ةداملا“
ةرازوب ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل ةيزكرملا ةحلصملابو
تاـهجلا اـهردصت يتـلا تاـبوـقــعــلاــب ةصاــخ ةــفــيــحص ،لدــعــلا
ةياقولاب ةقلعتملا ةيعيرشتلا صوصنلل اقيبطت ةيئاضقلا

.”اهتحفاكمو تاردخملاو ةيلوحكلا داوملا ىلع نامدإلا نم

داوــــــــملا ىلع ناــــــــمدإلا ةــــــــــــفيحص ىــــــقلتت :766 ةداملا“
يئاضقـــلا سلـــجملا طـــبض ةـــناـــمأب تاردـــخملاو ةـــيـــلوــــحــــكــــلا
ةــــــصاخلا866 ةداــــــملا يف اـــــــــهيلع صوـــــــــصنملا تاـــــــقاطبلا

.سلجملا اذه صاصتخا ةرئاد يف نيدولوملا صاخشألاب

ةــيزــكرملا ةــحــلصملاــب ةدوــجوملا ةــفــيــحصلا ىــقــلــتـــتو
ةصاخلا تاقاطبلا لدعلا ةرازوب ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل
.”جراخلا يف نيدولوملا صاخشألاب
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امو ةبوقعلا راثآ لك لبقتسملا يف رابتعالا در وحميو
.تايلهألا نامرح نم اهنع مجن

.”يئاضق مكحب وأ نوناقلا ةوقب امإ رابتعالا دريو

صــــــخشلل نوــــــناقلا ةوــــــــــقب راـــــبتعالا درـــــي:776 ةداملا“
مل يذلا ةفلاخم وأ ةحنج لجأ نم هيلع موكحملا يعيبطلا

ةــبوــقــعــب دــيدــج مــكــح اــهــناــيـــب يتآلا لـــهملا لالـــخ هدض ردصي
ةيانج باكترال ةماسج اهنم رثكأ ىرخأ ةبوقع وأ سبحلا
: ةحنج وأ

)٣( ثالث ةلهم دعب ةمارغلا ةبوقع صخي اميف –1
هارــكإلا ذــيــفــنــت وأ ةــمارــغـــلا دادس موـــي نـــم اراـــبـــتـــعا تاوـــنس

،مداقتلا لاجآ يضم وأ يندبلا

عبرأ ةلهم دعب ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقع صخي اميف –2
،ةبوقعلا ءاهتنا نم تاونس )٤(

يذلا سبحلا ةبوقعب ةدحاو ةرم مكحلا صخي اميف –٣
ةددعــــــتم تاـــــبوقعب وأ )1( ةدــــــحاو ةــــنس هـــــتدم زواـــــجتت ال
يضم دعب )1( ةدحاو ةنس اهعومجم زواجتي ال سبحلاب
وأ ةبوقعلا ءاهتنا نم اّمإ ارابتعا ،تاونس )6( تس ةلهم
،مداقتلا لجأ يضم

يذـلا سبحلا ةبوقعب ةدحاو ةرم مكحلا صخي اميف –٤
سبحلاب ةددعتم تابوقعب وأ )2( نـيتنس هــــتدم زواـــــجتت ال
)8( ينامث ةلهم يضم دعب )2( نيتنس اهعومجم زواجتي ال

،مداقتلا لجأ يضم وأ ةبوقعلا ءاهتنا نم اّمإ ارابتعا ،تاونس

ةدـــــــمل ســــــبحلاب ةدـــــيحولا ةــــــــبوقعلا صـــــخي اــــميف –5
سبحلاب ةددعتم تاــبوقع وأ تاوـنس )5( ســمخ زواــجتت ال
ةلهم يضم دعب ،تاونس )٣( ثالث اهعومجم زواجتي ال
وأ ةبوقعلا ءاهتنا نم اّمإ ارابتعا ،ةنس )21( ةرشع يتنثا

،مداقتلا لجأ يضم

ةدمل سبحلاــب ةدــيـــحوـــلا ةـــبوـــقـــعـــلا صخـــي اـــمـــيـــف –6
سبحلاب ةددعتم تاــــبوقع وأ تاوـــــنس )5( ســــمخ زواــــجتت
ةلهم يضم دعب تاونس )5( سمخ اهعومجم زواجتي ال
وأ ةبوقعلا ءاهتنا نم اّمإ ارابتعا ،ةنس )51( رشع ةسمخ
.مداقتلا لجأ يضم

ةذفان سبح ةبوقع ىلع ةدحاولا ةبوقعلا تلمتشا اذإ
.ةذفانلا ةبوقعلا لاجآ بسحت ،ذفانلا ريغ سبحلاب ىرخأو

ةـباـثمب اـهـجـمدــب مــكــح ردص يتــلا تاــبوــقــعــلا رــبــتــعــتو
.ةقباسلا ماكحألا قيبطت لاجم يف ةدحاو ةبوقع

وفعلا قيرطب ةبوقعلا نم يئزجلا وأ يلكلا ءافعإلا موقي
.”يئزجلا وأ يلكلا اهذيفنت ماقم

رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ممتي:7 ةّداملا
،هالـــــعأ روـــــكذملاو66٩1 ةـــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا68٣1 ماـــــع
: يتأي امك ررحت رركم876 ةدامب

عيمج نع لصألا قبط ةيناث ةخسن ررحت:866 ةداملا“
اــــــــقيبطت ةرداــــــصلا تاــــــبوقعلل ةـــــــتبثملا1 مــــــقر تاــــــقاطبلا
ىلع نامدإلا نم ةياقولاب ةقلعتملا ةيعيرشتلا صوصنلل
.”اهتحفاكمو تاردخملاو ةيلوحكلا داوملا

داوملا ىلع ناـــمدإلا ةـــفـــيـــحص ىـــقـــلـــتـــت :٩66 ةداملا“
عيمج نع لصألا قبط ةيناث ةخسن تاردخملاو ةيلوحكلا

تاقاطبلا نأشب ررـــــحت يــــــتلا بـــــحسلا وأ لـــــيدعتلا تاـــــقاطب
.”هالعأ866 ةداملا يف اهيلع صوصنملا1 مقر

ةـــــيلوحكلا داوـــــــملا ىلع ناــــــــمدإلا ةــــــــفيحص:٤76 ةداملا“
صخشلاب ةقلعتملا تابوقعلاب لماك نايب يه  تاردخملاو
.رابتعالا در اهحمي مل يتلا هسفن

ةراــــبع ةـــــميسقلا يف رــــــكذت ،تاــــبوقع دـــــجوت مـــــل اذإـــــف
.”ءيش ال“

ةـــــيــــلوــــحــــكــــلا داوـــــملا ىلع ناـــــمدإلا ةـــــفــــيــــحص مــــــــّلست ال
: ىلإ ّالإ تاردــــخملاو

،رمألاب ينعملا )1

،ةاضقلا )2

،ينطولا عافدلا ريزو )٣

 .”ةيلخادلا ريزو )٤

داوملا ىلع نامدإلا ةفيحص جذومن ددحي :576 ةداملا“
.”لدعلا ريزو نم رارقب تاردخملاو ةيلوحكلا

رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ممتي :٥ ةداملا
ةدامب ،هالعأ روكذملاو66٩1 ةنس وينوي8 قفاوملا68٣1 ماع
: يتأي امك ررحت رركم576

ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص راثآ يف

ةفيحص يف ةديقملا تابوقعلا ّنإ : رركم576 ةداملا“
اــعــناــم ،ةــفص يأب ،لـــكشت نأ نـــكـــمـــي ال ةـــيـــئاضقـــلا قـــباوسلا
تارادإلا ىدـــل مـــهـــب قـــلــــعــــتــــت نــــيذــــلا صاــــخشألا فــــيــــظوــــتــــل
عم ةبكترملا ةميرجلا َفانتت مل ام ،ةيمومعلا تاسسؤملاو

.اهلغش دارملا ةفيظولا ةسرامم

يعامتجا طاشن ةسراممل اقئاع لكشت نأ نكمي ال امك
مل ام ،صاخلا عاطقلا تاسسؤم يف طاشن وأ يداصتقا وأ
.”كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني

رمألا نم776و676 ناتداملا مّمتتو لّدعت:6 ةّداملا
وينوي8 قفاوملا68٣1 ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر

: يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو66٩1 ةنس

وأ يعيبط صخش لك رابتعا در زوجي:676 ةداملا“
ةهج نم ةفلاخم وأ ةحنج وأ ةيانجب هيلع موكحم يونعم
.ةيرئازج ةيئاضق
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صخشلل نوناقلا ةوقب رابتعالا دري: رركم876 ةداملا“
مل يذلا ةفلاخم وأ ةحنج وأ ةيانجب هيلع موكحملا يونعملا

: ىرخأ ةبوقع اهنايب يتآلا لهملا لالخ هيلع ردصت

يضم دعب ،ةدحاولا ةمارغلا ةبوقع صخي اميف –1
،مداقتلا لجأ يضم وأ ةمارغلا دادس نم تاونس )5( سمخ

ةـبوـقـعـب ةـلوـمشملا ةـمارــغــلا ةــبوــقــع صخــي اــمــيــف –2
)7( عبس يضم دعب لحلا ءانثتساب رثكأ وأ ةدحاو ةيليمكت

،مداقتلا لجأ يضم وأ ةمارغلا دادس نم تاونس

لاــــجآلا ّنإــــف ،ةددــــعتملا تاــــبوقعلا صـــــــخي اـــمـــيف –٣
دادس نم تاونس )٠1( رشع ىلإ عفرت ةداملا هذه يف ةددحملا
،مداقتلا لجأ يضم وأ ةمارغلا

فــقو عــم ةــمارــغــلا ةــبوــقــعـــب مـــكحلا صخـــي اـــمـــيـــف –٤
دعب نوناقلا ةوقب يونعملا صخشلل رابتعالا دري ،ذيفنتلا
ءاغلإ لصحي مل اذإ تاونس )5( سمخ رابتخا ةرتف ءاهتنا
مكحلا ةزايح موي نم لجألا اذه باسح أدبيو ،ذيفنتلا فاقيإ
.هيف يضقملا ءيشلا ةوق رارقلا وأ

ةوقب رابتعالا در ّنإف ،ةيليمكت ةبوقعب مكحلا ةلاح يف
.اهذيفنت دعب ّالإ متي ال نوناقلا

.”اهذيفنت ماقم ةبوقعلا نم وفعلا موقي

رمألا نم686و586و186 داوملا ممتتو لدعت :٨ ةّداملا
وينوي8 قفاوملا68٣1 ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو66٩1 ةنس

ةـــــيانج لـــــجأ نــــم هـــــيلع موـــــكحملل زوــــــــجي :186 ةداملا“
.تاونس )5( سمخ لجأ ءاضقنا دعب رابتعالا در بلط ميدقت

ةـبسنــلاــب تاوــنس )٣( ثالـــث ىلإ لــــجألا اذــــه ضفــــخــــيو
تناك اذإ )1( ةدحاو ةنس ىلإو ةحنج لجأ نم هيلع موكحملل
.ةفلاخم لجأ نم ةبوقعلا

ةـبوـقـعـب هـيـلـع موـكـحـمـلـل ةــبسنــلاــب لــجألا باسح أدــبــي
.هنع جارفإلا موي نم ةذفان ةيرحلل ةديقم

اعم ذفانلا سبحلاو ةمارغلا ىلع ةبوقعلا تلمتشا اذإ
.جارفإلا موي نم أدبي لجألا ّنإف

نم أدبي لجألا ّنإف اهدحو ةمارغلا ةبوقعل ةبسنلابو
.اهديدست خيرات

ّنإف طورشملا جارفإلا نم هيلع موكحملا دافتسا اذإ
جارفإلا ءاغلإ متي مل ام ،جارفإلا خيرات نم نوكت لجألا ةيادب
.طورشملا

ميدقت زوجي ال هّنإف ،ةيليمكت ةبوقعب مكحلا ةلاح يف
.اهذيفنت دعب ّالإ رابتعالا در بلط

.”اهذيفنت ماقم ةبوقعلا نم وفعلا موقي

ىلإ رابتعالا در بلط هيلع موكحملا مدقي:586 ةداملا“
.هتماقإ لحم ةرئادب ةيروهمجلا ليكو

ىلإ بلطلا مدقي ،جراخلاب اميقم هيلع موكحملا ناك اذإ
دجوي مل اذإو ،رئازجلاب هل ةماقإ لحم رخآل ةيروهمجلا ليكو
ةــيــئاضق ةــهــج رــخآل ةــيروــهــمجلا لــيـــكو ىلإ بلـــطـــلا مدـــقـــيـــف
.ةبوقعلا تردصأ

: بلطلا اذه يف ةقدب ركذيو

.ةنادإلاب مكحلا خيرات –

.”هتنادإ خيرات ذنم هيلع موكحملا اهب ماقأ يتلا نكامألا–

يف قيقحت ءارجإب ةيروهمجلا ليكو موقي:686 ةداملا“
كردلا حلاصم ةفرعمب هيلع موكحملا اهب ماقأ يتلا تاهجلا
ةرادإل ةــــيــــجراخلا حــــلاصملا وأ ينــــطوـــــلا نـــــمألا وأ ينـــــطوـــــلا
.نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإب ةفلكملا نوجسلا

 .تابوقعلا قيبطت يضاق يأر ،ءاضتقالا دنع ،علطتسيو

،يوــنــعــم صخشل راــبــتــعالا در بلــطــب رــمألا قــّلــعـــت اذإ
لـــكــــب طاــــحــــيو قــــيــــقحت ءارــــجإب ةــــيروــــهــــمجلا لــــيــــكو موــــقــــي
ةـيـموـمـعــلا تارادإلا يأر عــلــطــتسيو ةــيرورضلا تاــموــلــعملا
.”كلذل الحم ىأر اذإ ةينعملا

رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ممتي :٩ ةّداملا
،هالـــــعأ روـــــكذملاو66٩1 ةـــــنس وـــــينوي8 قــــــفاوملا68٣1 ماـــــع
: يتأي امك ناررحت ،1رركم٣٩6و رركم٣٩6 نيتدامب

يئاضقلا رابتعالا در بلط مدقي : رركم٣٩6 ةداملا“
.ينوناقلا هلثمم فرط نم يونعملا صخشلاب صاخلا

ناكمل ةيروهمجلا ليكو ىلإ رابتعالا در بلط هجوي
اذـــه ناـــك اذإو ،يوــــنعملا صــــخشلل يــــعامتجالا رــــقملا دــــجاوت
ةهجلل ةيروهمجلا ليكو ىلإ بلطلا هجوي ،جراخلاب رقملا
.ةبوقع رخآ تردصأ يتلا ةيئاضقلا

صاخشألل يئاضقلا رابتعالا درب ةقلعتملا ماكحألا قبطت
مل ام يونعملا صخشلا ىلع ،نوناقلا اذه يف ةدراولا نييعيبطلا

.هتعيبط عم ضراعتت

موكحملل ةبسنلاب رابتعالا در بلط ميدقت زوجي ال
.”اهذيفنت دعب ّالإ ةيليمكت ةبوقعب هيلع

نم راعشإب لصوتلا متي مل ام:1 رركم٣٩6 ةداملا“
در نم هيلع موكحملا ةدافتساب ةصتخملا ةيبنجألا تاطلسلا
ةــيـــئاضقـــلا تاـــهجلا نـــع ةرداصلا تاـــبوـــقـــعـــلا نـــع راـــبـــتـــعالا
اـقـبـط ةـيــئاضقــلا قــباوسلا ةــفــيــحص يف ةدــيــقملاو ةــيــبــنــجألا

هذـــــه نأــــشب قــــبطت ،نوــــناقلا اذــــه نـــم٤٤6 ةداــــملا ماـــــكحأل
نيتداملا يف اهيلع صوصنملا رابتعالا در ماكحأ تابوقعلا

.هالعأ876و776
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٤ يف خرؤملا1٠-8٩ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قــــــلــعتملاو8٩٩1 ةـــــنس وـــــيام٠٣ قـــــفاوملا٩1٤1 ماــــع رــــفص

لدــعملا ،هــلــمــعو هــمــيــظــنــتو ةـــلودـــلا سلـــجـــم تاصاصتـــخاـــب
،ممتملاو

81 يف خرؤملا5٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو21٠2 ةــنس رــياــنــي21 قــــفاوملا٣٣٤1 ماــــع رــــفص

،مالعإلاب

ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــــــناق نــــــــمضتملاو66٩1 ةـــــنس وــــــينوي8 قـــــــــفاوملا68٣1
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــــــــناق نــــــــمضتملاو66٩1 ةــــنـــــــس وــــــينوي8 قـــــــفاوملا68٣1
،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

ناضمر٠2 يف خرؤملا85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو57٩1 ةــــــنس رـــــبمتبس62 قـــــــــفاوملا5٩٣1 ماــــــــع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا نوناقلا

ناضمر٠2 يف خرؤملا٩5-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
نــــــمضتملاو57٩1 ةـــــنس رــــــبمتبس62 قــــــفاوملا5٩٣1 ماــــــع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا نوناقلا

ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج62 يف خرؤملا5٠-58 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قـــلعتملاو58٩1 ةـــــنس رـــــياربف61 قـــــفاوملا5٠٤1 ماـــــع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب

عــــيبر٠٣ يف خرؤـــــملا٤2-5٩ مـــــقر رــــــــمألا ىــــــــضتقمبو –
قلعتملاو5٩٩1 ةنس ربمتبس52 قفاوملا61٤1 ماع يناثلا

،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا ةيامحب

رفص81 يف خرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٩2٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا نــمضتملاو٩٠٠2 ةـــــنس تـــــشغ5 قــــفاوملا٠٣٤1 ماـــــع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

عيبر11 يف خرؤملا٣٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو51٠2 ةنس رياربف لوأ قــــفاوملا6٣٤1 ماـــــع يـــــناثلا

،ةلادعلا ةنرصعب

ىلا رابتعالا در بلط مدقي ،ةيانجب رمألا قّلعت اذإو
نم بسحت ،تاونس )5( سمخ ةلهم يضم دعب ،ماهتالا ةفرغ
قيقحت دعب هيف لصفت يتلا ةبوقعلا ذيفنت ءاهتنا  خيرات

الباق اهرارق نوكيو ،ينعملا كولسو ةريس لوح هيرجت
.”نوناقلا اذه يف ةددحملا ماكحألل اقفو نعطلل

يف تاـــــــكرشلا سرــــــــهف تاـــــــقاطب جردــــــت :٠١ ةّداملا
درــجمب ةــيوــنــعملا صاــخشألل ةــيــئاضقــلا قــباوسلا ةــفــيـــحص

.لمعلا زّيح اهلوخد

ةباتك«و ”باتك ملق“ حلطصم لدبتسي :١١ ةّداملا
”بـــــتاكلا“ حـــــلطصمو ”طـــــبضلا ةــــنامأ“ حــــلطصمب ”طــــبضلا

551-66 مقر رمألا ماكحأ عيمج يف ”طبضلا نيمأ“ حلطصمب
66٩1 ةنس وينوي8 قفاوملا68٣1 ماع رفص81 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

266و166و٠66و٩56و256 داوملا ىغلت :2١ ةّداملا
خرؤملا551-66 مقر رمألا نم٣76و276و176و٠76و٣66و

66٩1 ةــــــنس وـــــــــينوي8 قــــــــفاوملا68٣1 ماــــــع رــــــــــفص81 يف
مــقر رــمألا ماــكــحأو ةــيــئازجلا تاءارـــجإلا نوـــناـــق نـــمضتملاو
ربوتكأ5 قفاوملا2٩٣1 ماع نابعش72 يف خرؤملا٠5-27

ةفيحص نم٣و2 مقر نيتقرولا ميدقتب قلعتملاو27٩1 ةنس
.امهراثآبو ةيئاضقلا قباوسلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:٣١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس وينوي

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم7٠-٨١ مــقر نوـــــناـــــق
ةـــــــيامحب قـــــلعتي ،٨١٠2 ةــــــنس وــــــينوي٠١ قـــــــفاوملا
تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
.يصخشلا عباطلا تاذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

2 -7٣1و6٣1و6٤ داوملا اـميس ال ،روــتسدلا ىلع ءاــنب –
،هنم٤٤1و٠٤1و8٣1و

ةيندملا قوقحلاب قلعتملا يلودلا دهعلا ىضتقمبو –
ممألل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع قفاوملا ةيسايسلاو
هيلإ تّمضنا يذلاو66٩1 ةنس ربمسيد61 موي ةدحتملا
11 يف خرؤملا76-٩8 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا

،٩8٩1 ةنس ويام61 قفاوملا٩٠٤1 ماع لاوش


