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نيناوق
ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٩٠–٩١ مقر يوضع نوناق

مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١
يذ٢٢ يفخّرؤـــــملا5١–٨١ مـــقر يوــــــضعلا نوـــــناـــــقلا
٨١٠٢ ةنــس ربـــمتـــبس٢ قـــفاوــــملا٩٣٤١ ماــــع ةـــجــــحلا

.ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١و8٧ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
)2 ةرـــــقـــفلا(68١و١٤١و٠٤١و٩٣١و8٣١و )٣ ةرـــــــقــــــفلا(6٣١و
،هنم2٩١و )٣و ىلوألا ناترقفلا(١٩١و

22 يف خّرؤملا5١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قـفاوملا٩٣٤١ ماـع ةجحلا يذ
،ةيلاملا نيناوقب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو–

: هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

نوناقلا نم8١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت : ىلوألا ةّداملا
٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا5١–8١ مقر يوضعلا
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا

: يتأي امك ررحتو

ماكحألا ىلع اهاوس نود ةيلاملا نيناوق صنت :8١ ةداملا“
امهم تاعاضخإلا ليصحت تايفيكو بسنو ءاعوب ةقلعتملا

.يئابجلا ءافعإلا لاجم يف اذكو ،اهتعيبط تناك

تاطاشنلا ىلع قبطملا يئابجلا ماظنلا نكمي هّنأ ريغ
ماكحألا ىلع صني نأ تاقورحـملا عاطقب ةطبترملا ةيقفألا
كلـت ءاــنــثــتساــب ،صاــخ نوــناــق قــيرــط نــع ،هالــعأ ةروــكذملا
.ةيئابجلا تاءافعإلاب ةقلعتملا

ةدـــيرــــجلا يف يوــــضـــــعلا نوــــناــــقلا اذـــــه رــــشـــــنــــــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١  يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد
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١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٠١–٩١ مقر نوناق
مقر رمألا لّدعي،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا
٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفـص٨١ يفخّرؤملا55١–66
تاءارجإلا نوناق نمــضـــــتملاو66٩١ ةنــــس وـــــيــــــنوي
.ةيئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

6٣١و )6 ةرقفلا(2٠١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلـع ءانب –
،هنم٤٤١و٧–٠٤١و8٣١و

ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص62 يف خّرؤملا82–١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا

 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رمألا ماكحأ ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس

55١–66 مقر رمألا نم٧٠2و٩١و5١ داوملا لّدعت:٢ ةّداملا

امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو66٩١ ةنـس ويـنوي8 يف خّرؤـملا

: يتأي

 : ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ةفصب عتمتي  :5١ ةداملا “

،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر–١

،ينطولا كردلا طابض–2

،نيبقارملل ةـــصاخلا كالــــسألل نوعـــباتلا نوفـــــــظوملا–٣

،ينطولا نمألل ةطرشلا طابضو يظفاحمو

ينطولا كردلا كلس يف اوضمأ نيذلا فصلا طابض –٤

رارق بجومب مهنييعت متو ،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث

عافدلا ريزوو،ماتخألاظفاح ،لدعلا ريزو نع رداص كرتشم

،ةصاخ ةنجل ةقفاوم دعب ،ينطولا

.”............................)رييغت نودب يقابلا(..........................
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حلاصم وفظوم ،يئاضقلا طبضلا ناوعأ نم دعي :٩١ ةداملا“
حلاصملا ومدختسمو ينطولا كردلا يف فصلا طابضو ةطرشلا
ةطرشلا طاـــبض ةفــــص مهل تــــسيل نــــيذلا نــــمألل ةيرـــــكــــــسعلا
.”ةيئاضقلا

ماعلا بئانلا نم اّمإ ماهتالا ةفرغل رمألا عفري:٧٠2 ةداملا“
ةـــطرشلا طاـــبضل ةـــبوسنملا تالالـــخإلا نـــع اـــهسيـــئر نـــم وأ
نم كلذ يف رظنت نأ اهلو ،مهفئاظو ةرشابم يف ةيئاضقلا

.اهيلع ةحورطم ةيضق رظن ةبسانمب اهسفن ءاقلت

اذإ ايميلقإ صتخملا يركسعلا ماعلا بئانلا مالعإ متي
.ينطولا كردلل ةيئاضقلا ةطرشلا طابضب رمألا قلعت

ربتعت رئازجلا ءاضق سلجم ىدل ماهتالا ةفرغ نأ ريغ
ةطرشلا طابضب رمألا قلعت اذإ ،اهدحو صاصتخالا ةبحاص

ةيضقلا اهيلع لاحتو ،نمألل ةيركسعلا حلاصملل ةيئاضقلا
يأر دعب ،يئاضقلا سلجملا سفن ىدل ماعلا بئانلا فرط نم
لجأ يف هيدبي يذلا ،ايميلقإ صتخملا يركسعلا ماعلا بئانلا

 .”هراطخإ نم اموي )5١(رشع ةسمخ

5١و١رركم5١و رركم5١و رركم6 داوملا ىغلت:٣ةّداملا
68٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مـقر رــمألا نـم2 رركم
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا
.ةيئازجلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١  يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع
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١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم١١–٩١ مقر نوناق
مقر رمألا مّمتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا
٨٢ قفاوملا٧٢٤١ ماع مّرحم٩٢ يفخّرؤملا٢٠–6٠
يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠٢ ةنس رياربف
.نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

2٠١و )2و١(١٩و82 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم٤٤١و٠٤١و8٣١و )٣و ىلوألا ناترقفلا(6٣١و )6 ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٠١–6١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–

قلعتملاو6١٠2 ةنس تشغ52 قـفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ

٣8و١8 داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

،هنم١٩و

ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا65١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفص62 يف خّرؤملا82–١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا

ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا٠١١–6٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
تابجاولا نمضتملاو6٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا6٩٣١ ماع
،نييرئازجلا نينطاوملل ةيركسعلا

ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا١١١–6٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ماهم نمضتملاو6٧٩١ةنس ربمسيد٩ قفاوملا6٩٣١ ماع
،هميظنتو طايتحالا

ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا2١١–6٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا6٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،طايتحالا طابضل يساسألا

ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا2٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو6٠٠2 ةـنس رــيارــبــف82 قـــفاوملا٧2٤١
،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٩2 يف خّرؤــــــملا2٠–6٠ مــــقر رــــمألا مّمــــــتي: ىلوألا ةّداملا
نمضتملاو6٠٠2 ةنس رياربــــف82 قفاوـــــــملا٧2٤١ ماع مّرحم
٠٣ ةدامب ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوناقلا

: يتأي امك ررحت رركم

٣8و١8داوملا ماكحأب لالخإلا نود : رركم٠٣ ةداملا“
يذ22 يف خّرؤملا٠١–6١ مقر يوضعلا نوناقلا نم١٩و
قلعتملاو6١٠2 ةـــــــنس تشغ52 قـــفاوملا٧٣٤١ ماـع ةدــعــقــلا

لوبقملا لماعلا يركسعلل نكمي ال هّنإف ،تاباختنالا ماظنب
ينــطوــلا شيجلا فوــفص يف ةــمدخلا نــع اــيــئاــهــن فـــقوـــتـــلـــل
ءادتبا تاونس )5( سمخ اهتدم ةرتف ءاضقنا لبق يبعشلا

نأ وأ ايبزح ايسايس اطاشن سرامي نأ ،فقوتلا خيرات نم
.”ىرخأ ةيباختنا ةيسايس ةفيظو يأل حشرتي

ةّيمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نوــــناــــقلا اذــــه رــــشـــــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١  يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع


