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تاــمدــخلا وأ جالــعلا لــكيه ىلعنــّيعتي :٠٤ ةداملا “
ءارجإب مايقلا نيينعملا ةحصلا يينهم وأ جالعلاب ةطبترملا
نامضلا ةئيه ىدل ةيرورضلا تانييحتلاو تاحيحصتلا
،ةينعملا ةيعامتجالا ةيدضاعتلا ،ءاضتقالا دنعو ،يعامتجالا

حيتافملا يــف ةدراولا تايطعملا يـف لافغإ وأ أطخ ةلاح يـف
يــف تارييغت وأ ،هالعأ82 ةداملا يــف ةروكذملا ةينورتـكلإلا
ةــطــبــترملا تاـــمدخلا وأ جالـــعـــلا لـــكـــيـــهـــل يساسألا نوـــناـــقـــلا

.“نيينعملا ةحصلايينهمل ةينهملا ةلاحلا وأ جالعلاب

ةداملا يف روكذملا ينقتلا زاهجلا لمعتسي:3٤ ةداملا “
ةطبترملا تامدخلا وأ جالعلا لكايه فرط نم ،هالعأ2٤
صوصنملا تاطاشنلا راطإ يف ،ةحصلا يينهمو جالعلاب
11-38 مقر نوناقلا نم3 رركم56 ةداملا ماكحأ يف اهيلع
3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خرؤملا

عيبر31 يـف خرؤملا2٠-51 مقر نوناقلا نم21 ةداملا ماكحأو
نيروكذملاو51٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا63٤1 ماع لّوألا
.“ءاضتقالا دنع ،هالعأ

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2 قـــفاوملا٠٤٤1 ماــع مرــحـــم٤1 يف رـــئازجلاــــب رّرــــح
.81٠2 ةنس ربمتبس

 ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع مرحم51 يفخرؤم032-٨1 مقر يذيفنت موسرم
تايفـيك ددـــحي،٨102 ةـــنس ربــمتبس52 قفاوــملا0441
مــسرــلل ةعضاـــخلا عـئاضــبلا ةمئاــق طبضودادــــعإ
موسرـــــــــلا تالدـــــــــعـــــــــمو يئاـقوــــــــــلا تقؤملا يفاضإلا
. اهب ةقلعتملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤-99 ناـــتداــملا اــميس ال ،روــتسدلا ىلــع ءاــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو3٠٠2 ةـنس وــيــلوــي91 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةسفانملاب

ىدامج91 يف خّرؤملا٤٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو3٠٠2 ةـنس وــيــلوــي91 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

عـئاضبـلا دارـيـتسا تاـيـلـمـع ىلع ةـقـبـطملا ةـماــعــلا دــعاوــقــلاــب
،هنم61 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريدصتو

ىدامج72 يف خّرؤملا11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو3٠٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

لاّوش72 يف خّرؤملا31-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا93٤1 ماع
،هنم2 ةداملا اميس ال ،81٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 : يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس ويلوي11 قفاوملا93٤1 ماع لاّوش72 يف خّرؤملا81-31
تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2
يفاضإلا مسرلل ةـــعضاخلا عـــئاضبــــلا ةــــمــــئاــــق طــــبضو دادــــعإ
.اهب ةقلعتملا موسرلا تالدعمو يئاقولا تــقؤملا

مــسرــلل ةــعضاـخلا عــئاــضبلا ةمــئاــق ددــحت:2 ةّداملا
،اهب ةقلعتملا موسرلا تالدعمو يئاقولا تقؤملا يفاضإلا

.“ةنجللا“ هاندأ ىــّمست ةكرتشم ةيرازو ةنجل

يلثمم نم لكشتتو لوألا ريزولا لثمم ةنجللا سأري
ةعانصلاو ةراجتلاو )كرامجلاو بئارضلا( ةيلاملا تارازو
.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم اذكو ةحالفلاو

عاطق يأ نع لثمم يأ اضيأ كرشت نأ ةنجللا نكميو
.اهلاغشأ يف ةديفم هتكراشم تناك ىتم رخآ يرازو

ةعضاخلا عئاضبلا مئاوق عيراشم دادعإ دنع :3 ةّداملا
موــــسرــلا تالدـــعـــــــــــــــــــــــــــــمو يـئاــقوــلا تقؤــملا يـفاـــضإلا مــسرلل
ةيدجملا ريراقتلا رابتعالا نيعب ةنجللا ذخأت ،اهب ةــقلعتملا
ةــنــجــلــلا لاــغشأ جئاــتــن اذــكو ،ةـــيـــنـــعملا تارادإلا نـــم ةدراوـــلا
ةعباتمب ةفلكملا تاعاطقلا نيب ام ةكرتشملا ةيراشتسالا
.ةيئاقولا ريبادتلا

مــسرلاو ةينــعملا عئاــضبلا ةمئاــق ددــحت :4 ةّداــملا
بجومب ،اـهـب ةـقـلـعــتملا بسنلاو يئاـــــقوـــــلا تقؤـملا يفاــضإلا

.ةراجتلا ريزو نم رارق

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

52 قفاوــملا٠٤٤1 ماع مرحـم51 يف رئازجلاب رّرــح
.81٠2 ةنس ربمتبس

 ىيحيوأ دمحأ
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