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نيناوق
انوناق اهيلع صوصنملا ةبوقعلا ضيفخت زوجي:35 ةداملا“

هتدافإ تررقتو هتنادإب يضق يذلا يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب
:دح ىلإ كلذو ،ةففخم فورظب

ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،انجس تاونس )٠1( رشع –1
،مادعإلا يه ةيانجلل

ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،انجس تاونس )7( عبس –2
،دبؤملا نجسلا يه ةيانجلل

ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،انجس تاونس )5( سمخ –3
نيثالثىلإ ةنس )٠2( نيرشع نم تقؤملا نجسلا ةيانجلل
،ةنس )٠3(

ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،اسبح تاونس )3( ثالث –٤
ىلإ تاوــــــنس )٠1( رشع نــم تقؤملا نـــجسلا يه ةـــياـــنـــجـــلـــل
،ةنس )٠2( نيرشع

ةررقملا ةـبوـــــقــــعلا تــــناـــــك اذإ ،اـــســـبـــــح )1( ةدـــــــحاوةــــنـــــس –5
رشعىلإ تاونس )5( سمخ نم تقؤملا نجسلا يه ةيانجلل
.”تاونس )٠1(

لعفب ةددشملا تابوقعلا قبطت امدنع:رركم35 ةداملا“
ةففخملا فورظلا حنم نع جتانلا ضيفختلا نإف ،دوعلا ةلاح
.انوناق ةررقملا ةديدجلا ىوصقلا دودحلا ىلع ّبصني

يه ةررقملا ةيرحلل ةبلاسلا ةديدجلا ةبوقعلا تناك اذإ
)٠3( نـيثالثىلإ ةـنس )٠2( نـيرـشع نم رثكأ تقؤملا نجسلا

نع لقي نأ زوجي ال ةـففخملا ةـبوقعلل ىـندألا دـحلا نإـف ،ةـنس
.اتقؤم انجس تاونس )5( سمخ

يه ةررقملا ةيرحلل ةبلاسلا ةدـــيدـــجلا ةــبوـــقـــعلا تــناــــك اذإ
،ةنس )٠2( نيرشعىلإ تاونس )5( سمخ نم تقؤملا نجسلا

ثالث نـــــع لقي نأ زوـــــجي ال ةففخملا ةبوقعلل ىندألا دـــحلا ّنإف
.”اسبح تاونس )3(

صــــخـــش ىلع اـــيئاـــهن مـــكـــحلا قـــبـــس اذإ : ررـــكـم٤5 ةداملا“
اهيلع بقاعم ةـــحنـــج لــجأ نـــم وأ ةـــياـــنـــج لـــجأ نــــم يعـــيــبـــط
تاونس )5( سمخ نع ديزي ىصقألا اهدح ةبوقعب انوناق
ةيئانجلا ةبوقعلل ىصقألا دحلا نإف ،ةيانج بكتراو ،اسبح
ةبوقعلل ىصقألا دحلا ناك اذإ ،دبؤملا نجسلا حبصي ةررقملا
)٠3( نيثالث تقؤملا نجسلا ةيانجلا هذهل انوناق ةررقملا

نيثالث تقؤملا نجسلا ةبوقعلل ىصقألا دحلا حبصيو .ةنس
هذهل انوناق ةررقملا ةبوقعلل ىصقألا دحلا ناك اذإ ةنس )٠3(
 .ةنس )٠2( نيرشع تقؤملا نجسلا ةيانجلا

."............................)رييغت نودب يقابلا(............................

..................)رييغت نودب ىلوألا ةرقفلا(:1رركم٠6 ةداملا“

٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم٤١-١٢ مقر نوناق
رمألا مّمتيو لّدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ قفاوملا

٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفص٨١ يفخرؤملا65١-66 مقر
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٤٤1و3٤1و7-931 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم8٤1و5٤1و )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــجإلا نوـــناق نمـــضتملاو6691 ةنــــس وـــينوي8 قـــفاوـــــملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوــناـــق نــمضــتملاو6691 ةنـــــس وـــيــنوي8 قــــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

651-66 مقر رمألا مّمتيو نوناقلا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خرؤملا

.تابوقعلا نوناق نمضتملاو

رركم٤5و رركم35و35و5 داوملا ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا نم رركم831و1رركم٠6و

،هالعأ روكذملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص
:يتأي امك رّرحتو

:يه تايانجلا ةدام يف ةيلصألا تابوقعلا:5 ةداملا“

،)رييغت نودب( –1

،)رييغت نودب( –2

)٠3( نيثالث ىلإ تاونس )5( سمخ نم تقؤملا نجسلا –3
.ةنس

:يه حنجلا ةدام يف ةيلصألا تابوقعلا

،تاونس )5( سمخ ىلإ )2( نيرهش زواجتت ةدم سبحلا )1
نيناوــقــلا وأ نوــناــقــلا اذــه اــهــيــف ررــقــي يتـــلا تالاحلا ادـــع اـــم
.ىرخأ ادودح ةصاخلا

.”............................ )رييغت نودب يقابلا(..............................
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ةّيـــمـــسّرلا ةدـيرــــجلا يف نوــــناــــقلا اذــــه رـــشــــني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم5١-١٢ مقر نوناق
ةحفاكمب قلعـتي،١٢٠٢ ةنـــس رـــبــــمـــســـيد٨٢ قــــفاوــــملا
.ةعورشملا ريغ ةبراضملا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

3٤1و7-931و26و16 داوملا اميـسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم8٤1و5٤1و )2 ةرقفلا(٤٤1و

ماع رفص81 يف خّرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماـــع رفــص81 يف خّرؤــــملا651-66 مــــقر رـــمألا ىضــــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا95-57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع مرحم72 يف خرؤملا22-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنــس ويـــنوي32 قـــفاوـــملا52٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قـلـعـتملاو9٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1
،ممتملاو

نيثالث ةدمب دبؤملا نجسلا ةبوقع لادبتسا ىلع بترتيو
.”تاونس )٠1( رشعىلإ ةينمألا ةرتفلا صيلقت ،ةنس )٠3(

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:رركم831 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغلاو تاونس )5( سمخ
اـهاـيإ هـلّوـخـت يتـلا ةـطـلسلا لــمــعــتسا يموــمــع فــظوــم لــك
وأ ضرتعا وأ عنتما وأ يئاضق مكح ذيفنت فقول هتفيظو
.هذيفنت ادمع لقرع

صخش لك ،ةداملا هذه موهفم يف ،يمومعلا فظوملاب دصقي
سلاجملا دحأ يف وأ ايرادإ وأ ايذيفنت وأ ايعيرشت ابصنم لغشي
،ابـــختــنم وأ اّنيـــعم ناك ءاوـــس ،ةبــختـــنملا ةيـــلحــــملا ةيبــــعـــــشلا
رظنلا فرصب رجألا عوفدم ريغ وأ رجألا عوفدم ،اتقؤم وأ امئاد
.”هتيمدقأ وأ هتبتر نع

ماـع رـفص81 يف خرؤـملا651-66 مـقر رمألا ممتي:٣ ةّداملا
نيتداملاب ،هالعأ روكذملاو6691 ةنس وينوي8 قـفاوملا6831
:يتأي امك نارّرحتو ،رركم683و1 رركم781

تاونس )3( ثالث نم سبحلاب بقاعي:1رركم781 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠7 ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )7( عبس ىلإ
تارادإلا ىدــــحإ رـــقم قلــغب ،قـــح هـــجو رـــيـــغب ،موـــقي نــــم لك
ةمدخ مدقت ىرخأ ةسسؤم يأ وأ ةيمومعلا تاسسؤملا وأ

ضرغ يألو تناك ةليسو ةيأب ةيلحـملا تاعامجلا وأ ةيمومع
 .ناك

رشع ىلإ تاونس )5( سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغلاو تاونس )٠1(
ةلقرعىلإ ،هالـــعأ ىلوألا ةرـــقـــفـــلا يف ةروــــكذملا لاــــعــــفألا تدأ
يأ وأ ةيمومعلا تاسسؤملا وأ تارادإلا تارقمىلإ لوخدلا

وأ ةيلحـملا تاعامجلا وأ ةيمومع ةمدخ مدقت ىرخأ ةسسؤم
نم اهيمدختسم عنم وأ يداعلا اهريس وأ/و اهنم جورخلا
.مهماهمب مايقلا

تبكترا دق ةداملا هذه يف ةروكذملا لاعفألا تناك اذإو
رثكأ فرط نم وأ اهلامعتساب ديدهتلاب وأ ةوقلا لامعتساب
نم سبحلا ةبوقعلا نوكت ،حالسلا لمحب وأ )2( نيصخش نم
نــم ةــمارــغــلاو ةــنس )٠2( نــــــيرشع ىلإ تاوـــــــنس )٠1( رشع
.جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد1.٠٠٠.٠٠٠

ةررقملا ةبوقعلاب ةحنجلا هذه يف عورشلا ىلع بقاعيو
.”ةماتلا ةميرجلل

رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:رركم683 ةداملا“
وأ جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.52 نم ةمارغبو )2( نيتنس ىلإ
ةصخر نودبو لباقمب موقي نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
هنم ءزج وأ قيرط لالغتساب ،ةصتخملا ةيرادإلا ةهجلا نم
.تابكرملل فقومك ةصاخ وأ ةيمومع ةحاسم وأ

ةجتانلا ةيلاملا غلابملا ةرداصمب ةيئاضقلا ةهجلا رمأت امك
.”ةحنجلا هذه نع


