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ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:2 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون
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لوألا عـــيبر٨2 يفخّرؤم2٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
ددحي ،١202 ةـــنس رـــــبمفون٤ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع

كالـــمألل ةـــعباتلا يـــضارألا حـــنم تاـــيفيكو طورـــش
.زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥-٥٧ مقر رمألاىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥-٥٧ مقر رمألاىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٤٧-٥٧ مقر رمألاىضتقمبو –
حسم دادعإ نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمفون2١ قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتو ماعلا يضارألا

ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا٥٠١-٦٧ مقر رمألاىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ليجستلا

ىدامج لوأ يف خّرؤملا٥2-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٩2-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ىداـــمج82 يف خّرؤــملا2١-٥٠ مــقر نوـــناقلاىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو٥٠٠2 ةـــنس تــــشغ٤ قــــفاوملا٦2٤١ ماــــع ةـــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،هايملاب

لوألا عـــيبر٨2 يفخّرؤـــم١٣٤-١2 مــقر يذـــيفنتموــسرم
لّدـــــعي ،١202 ةـــنس رـــــبمفون٤ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع
٩ يفخرؤــــملا٨١2-٣١ مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــــــسرـــــملا

٣١02 ةــنس وــــينوي٨١ قـــفاوـــملا٤٣٤١ ماــــع ناـــبعش
ناوـــــــنعب تاوالـــــــــعلا حــــــنم طورـــــــــش ددـــــــحي يذــــــــلا
.ءابرهكلا جاتنإ عيونت فيلاكت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

تاــــقاطلاو يوــــقاطلا لاــــقتنالا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةددجتملا

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خرؤملا8١2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
جاـــتـــنإ عـــيوـــنـــت فـــيـــلاـــكـــت ناوـــنـــعـــب تاوالـــعـــلا حـــنــــم طورش

،مّمتملاو لّدعملا ،ءابرهكلا

٩2 يف خرؤملا8٩-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
وأ ةددــجــتملا تاــقاـــطـــلا جاـــتـــنإل ضورـــع بلـــط ءارـــجإ ددـــحـــي
ةــموــظــنملا يف اــهــجاــمدإو كرــتشملا جاــتــنإلا نـــع ةـــقـــثـــبـــنملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئابرهكلا ةقاطلاب ديوزتلل ةينطولا

٦ يف خرؤملا22٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر
تاـــــــــقاطلاو يوــــــقاطلا لاـــــــقتنالا رــــــيزو تاـــــيحالص ددـــــــحي
،ةددجتملا

يف خرؤملا٩٣2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٩١

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

''ةقاطلاب فّلكملا ريزولا'' ةرابع لدبتست:ىلوألا ةّداملا
٩ يف خرؤملا8١2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ عيمج يف
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
جاـــتـــنإ عـــيوـــنـــت فـــيـــلاـــكـــت ناوـــنـــعـــب تاوالـــعـــلا حـــنــــم طورش

لاقتنالاب فّلكملا ريزولا''ةرابعب ،مّمتملاو لّدعملا ،ءابرهكلا
.''ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا
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2 يف خّرؤملا٧2٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

٤ يف خّرؤملا٥٦2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص

يضارألاـــــب ةــــــيــــــعاــــــنصلا ةــــــعارزــــــلا ةــــــيــــــمــــــنــــــت ناوــــــيد ءاشنإ
،ةيوارحصلا

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةطملا اميسال ،8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ماع نابعش لّوأ يف خرؤملا٦١-8٠ مقر نوناقلا نم ،اهنم ىلوألا

اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١
ةعباتلا يضارألا حنم تايفيكو طورش ديدحت ىلإ موسرملا
.زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل

عضو ىلإ يمري لمع لك ،حالصتسالاب دصقي :2 ةّداملا
ةـــهجولا تاذ ةــيراقعلا كالــمألا تاردــق نيـــمثتو جاـــتنإلا زـــيح
هجوملا ،تاونسلا ددعتم وأ يونس جاتنإب حامسلل ،ةيحالفلا
وأ ةرـــشابم يـــعانصلا وأ يــناويحلا وأ يرـــشبلا كالـــهتسالل
.هليوحت دعب

لاغشألا ،صوصخلا ىلع ،لامعألا هذه صخت نأ نكمي
يقسلاو زيهجتلاو ةئيهتلاو ةقاطلاو هايملا ةئبعتب ةقلعتملا

.ةبرتلا ىلع ةظفاحملاو سرغلاو هايملا فرصو

تاذ يضارألا حالصتساب ةردابملا ةلودلا نكمي :٣ ةّداملا
يف هزاجنإو ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا ةهجولا
.ةيحالفلا ةيمنتلا جمارب راطإ

ةيرئازج ةيسنج نم نييعيبط صاخشأ نكمي :٤ ةّداملا
اضيأ يرئازجلا نوناقلل نوعضخي نييونعم صاخشأ وأ
ةعباتلا ةيحالفلا ةهجولا تاذ يضارألا حالصتساب ةردابملا
ةمهاسمب ،ءاضتقالا دنع ،هزاجنإو ةلودلل ةصاخلا كالمألل
.هب صاخلا طورشلا رتفد دونب بسح ،ةلودلا

يناثلا لصفلا
زايتمالا راطإ يف حالصتسالل يضارألا حنم طورش

: لبق نم حالصتسالل يضارألا حنم متي:٥ ةّداملا

تاطيحملل ةبسنلاب ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا –
ةــــــعارزلا ةـــيمنت ناوـــــيد لـــــخدت لاـــــجم نــــمض لـــــخدت ال يــــتلا
،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

نابعش لّوأ يف خّرؤملا٦١-8٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،هنم8١ ةداملا اميسال ،يحالفلا

ماع ناضمر٦١ يف خّرؤملا١٠-٠١ مقر رمألاىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠١٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا١٣٤١
،هنم١٤و٠٤ ناتّداملا امّيسال ،٠١٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قّلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

لّوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيالولاب قّلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش٩2 يف خّرؤملا٩٠-٦١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١
،لّدعملا

عيبر٤2 يف خّرؤملا2٦-٦٧ مقر موسرملاىضتقمبو –
دادعإب قلعتملاو٦٧٩١ ةنس سرام٥2 قفاوملا٦٩٣١ ماع لّوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ماعلا يضارألا حسم

عيبر٤2 يف خّرؤملا٣٦-٦٧ مقر موسرملاىضتقمبو –
قــــــــلعتملاو٦٧٩١ ةـــــنس سراــــم٥2 قـــــفاوـــملا٦٩٣١ ماــــع لّوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتب

يفخّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس وــــــينوي٠٣ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةدعـــــقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يفخّرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماـع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٥٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

٦ يف خّرؤملا٧8-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٦٩٩١ ةنس رياربف٤2 قفاوملا٦١٤١ ماع لاّوش

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ءاشنإ

٧ يف خّرؤملا٩٥٤-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس ربمسيد8١ قفاوملا٧١٤١ ماع نابعش

لّدــعملا ،ةــيــحالــفــلا تاــيــنواــعــتــلا ىلع قــبــطـــت يتـــلا دـــعاوـــقـــلا
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣8٤-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٧٩٩١ ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا8١٤١ ماع نابعش٥١
كالـمألا نـم ةـيضرأ عـطــق زاــيــتــما قــح حــنــم تاــيــفــيــك ددــحــي
تاــــــحاسملا يف ةــــــلودــــــلــــــل ةــــــعــــــباـــــــتـــــــلا ةصاخلا ةـــــــيـــــــنـــــــطوـــــــلا
،ممتملاو لّدعملا ،هطورشو هئابعأو ،ةيحالصتسالا
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ةـــــــعارزلا ةــــيمنت ناوــــــيد فرـــــط نـــــم وأ ةــــــيحالفلا يـــــضارألل
موسرملا بجومب أــشنملا ةــــيوارحصلا يــــضارألاب ةــــيعانصلا
قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف خرؤملا٥٦2-٠2 مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22

ىلـــــع نـــــمضتي فـــــلمب زاـــــيتمالا بـــــلط قــــــفري :٤١ ةّداملا
تاريربتو رامثتسالا عورشمل لامعألا ططخم ،صوصخلا
ةرّيسملا ةيساسألا نيناوقلاو عورشملا لماحل ةيلاملا ةردقلا
.نييونعملا صاخشألل

دعب ،عورشملا لماح فرط نم اينورتكلإ بلطلا لسري
ىلإ ،ةلاحلا بــــسح ،حـشرتلا نــع نالــــعإلاب تاراـــــعشإ رـــــشن
ةــــيمنت ناوــــيد ىلإ وأ ةـــــيحالفلا يــــضارألل يــــنطولا ناوــــيدلا
لـــــــصو لــــــباقم ،ةــــــيوارحصلا يــــــضارألاب ةـــــيعانصلا ةـــــعارزلا
.مالتسا

: لبق نم زايتمالا تافلم سردت :٥١ ةّداملا

ىدل ةأشنملا يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا –
ةبسنلاب ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل ةيئالولا لكايهلا
ةـيـمـنـت ناوـيد لــخدــت لاــجــم يف لــخدــت ال يتــلا تاــطــيــحــمــلــل
،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا

ناوــــيد ىدـــل ةأـــشنملا يــنقتلا مــــييقتلاو ةرـــبخلا ةــــنجل –
صوصنملا ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت
٥٦2-٠2 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا نـــــم٤٣ ةداــــملا يف اــــهيلع
٠2٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

،يحالفلا راــمثتسالا ةــــيقرتل ةــــينقتلا ةــــنجللا:٦١ ةّداملا
ةقفارمو ذيفنتلاو رواشتلل ةادأ ،هالعأ٥١ ةداملا يف ةروكذملا

ىلع يــحالفلا راــــمثتسالا ةــــيقرت راـــطإ يف عــــيراشملا يلـــماح
.يلحملا ىوتسملا

: يتأي امب فلكت ،ةفصلا هذهبو

،ةحالفلا عاطق ةسايس ساسأ ىلع عيراشملا هيجوت –

ىلع حالصتسالا تاطيحم ةهجول لثمأ هيجوت نامض –
دراوـــــــملا ىلــــع ةـــــظفاـحملاو ةـــــيداـــصتقالا ىودــــــــجلا ىوــــــتسم
ةــــيوارحصلاو ةــــيبهسلا يـــــعرلا يــــضارأ اــــميسال ،ةــــيعيبطلا

،اهنم

عوضوم ،تاطيحملل ةينقتلا تاساردلا ىلع ةقداصملا –
،ةيالولل ةينعملا ةينقتلا حلاصملا عم رواشتلاب ،حنملا

تايصوصخب ةـقالع تاذ ىرـــخأ ءاــــقتنا رـــــيياعم دـــــيدحت –
،ةيالولا

ىلـع ،حالـــصتسالا راـــطإ يف راــــمثتسالا عـــيراـشم ةـسارد –
،اهيف لصفلاو لامعألا تاططخم ساسأ

لجأ ديدمتو لامعألا تاططخم ليدعت تابلط يف لصفلا –
،ةحونمملا يضارألا نع لزانتلاو ةحاسملا ةعجارمو زاجنإلا

ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد –
٤ يف خرؤـــملا٥٦2-٠2 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ماـــكحأل اـــقبط
روكذملاو٠2٠2 ةــــنس رـــبمتبس22 قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع رــــفص

.هالعأ

ناويدلا فرط نم حالصتسالا تاطيحم ددحت :٦ ةّداملا
ةينقتلا حـلاصملا عـــم رواــــشتلاب ةـــيحالفلا يـــضارألل يـــنطولا
.يضارألا ةرفو ىلع ءانب ةيالولل ةينعملا

نم رارقب ةددحملا حالصتسالا تاطيحم أشنت:٧ ةّداملا
يــــــضارألل يـــنطوــــلا ناوــــــيدلا نــــــم حارــــــتقا ىلــــــع ءانــــب يلاوــــــلا
.ةيحالفلا

جئاــتــنــل اــقــبــط تاــطــيحملا هذــه ىوــتسم ىلع حــنملا مــتـــي
.ةزجنملا تاساردلا

نمض لخدت يتلا حالصتسالا تاطيحم ددحت :٨ ةّداملا
يـــضارألاب ةـــيعانصلا ةــــعارزلا ةــــيمنت ناوـــــيد لــــخدت لاـــــجم
مقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ماـــكحأل اــــقبط حـــنمتو ،ةـــــيوارحصلا

رــــبمتبس22 قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع رــــفص٤ يف خرؤــــملا٥٦2-٠2
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

قـــــيرط نــــــع حالـــــصتسالل يــــــضارألا حـــــنم مــــــتي :٩ ةّداملا
ديفتسملا فرط نم عــــّقوم طورــــــش رــــتفدب اـــــقفرم زاـــــيتمالا

ينـــطولا ناوـــيدلا لبـــق نــــم ،ةــــلاحلا بــــسح ،هـــــيلع رـــــّشؤمو
لبق نم وأ ،موسرملا اذهب هجذومن قحلملا ،ةيحالفلا يضارألل
بسح ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد
يف خرؤملا٥٦2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاب قفرملا جذومنلا

٠2٠2 ةــــــنس رــــــبمتبس22 قـــــفاوـــــــملا2٤٤١ ماـــــــع رــــــــفــــــص٤
.هالعأ روكذملاو

ةــــــــعباتلا يــــضارألل ةــــبسنلاب زاــــيتمالا حــــنمي:0١ ةّداملا
اهاصقأ ةدمل حالصتسالا لجأ نم ةلودلل ةصاخلا كالمألل
بــــحاص نــــم بــــلطب دــــــيدجتلل ةــــلباق ،ةـــــنس )٠٤( نوــــــعبرأ
.زايتمالا

لاغشأ ةرشابم زايتمالا بحاص ىلع نّيعتي :١١ ةّداملا
خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس ىدعتي ال لجأ يف حالصتسالا

جــــــمانربل اــــــقبط اــــــهزاــــجنإو ضرألا ةــــــــعطق يف هــــــبيصنت
.طورشلا رتفد يف روكذملا حالصتسالا

ددحت ،ةيونس ةواتإ عفد لباقم زايتمالا حنمي :2١ ةّداملا
.ةيلاملا نوناق بجومب

ثلاثلا لصفلا
زايتمالا راطإ يف حالصتسالل يضارألا حنم تايفيك

قــــــــيرـــــط نــــــع يـــــحالـــــــفلا راـــــمثتسالا راــــــطإ يف :٣١ ةّداملا
حشرتلا نع نالـــعإلاب تاراــــعشإ قالــــطإ بــــجي ،حالــــصتسالا
يــــــنطولا ناوـــيدلا فرــــط نـــــم ،ةـــــلاحلا بـــــــسح ،اـــــينورتكلإ
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وأ ةــيحالفلا يـــــضارألل يـــنطولا ناوـــــيدلا موـــــقي :٣2 ةّداملا
،ةــــــيوارحصلا يـــــضارألاب ةــــيعانصلا ةــــــعارزلا ةيـــــمنت ناوــــــيد

حلاصم ىدل زايتمالا دقع خسف بلط ميدقتب ،ةلاحلا بسح
زايتمالا بحاص نـم لالـــخإلا ةــــلاح يف ،ةـــيالولل ةــــلودلا كالـــمأ
هعورشمب صاـــخلا لاــــمعألا ططـــــخمو طورـــــشلا رــــتفد دوــــنبب
رــــــيغ )2( نـــــــيراذعإ دـــــــعب ،اــــــنوــــــناق نـــــياـــــعملا ،يراـــــمثتسالا

.نيرمثم

يف مــــلظتب مدـــــقتي نأ زاــــيتمالا بــــحاص نـــــكمي:٤2 ةّداملا
ررـقم غــيلبت خـــيرات نـــم ءادـــتبا ،اـموي )٥١( رشع ةـــسمخ لـــجأ
.ينعملا ناويدلا فرط نم زايتمالا دقع خسف وأ حنملا ءاغلإ

: ةيتآلا تالاحلا يف زايتمالا دقع يهتني :٥2 ةّداملا

،هديدجت مدع ةلاح يف زايتمالا ةدم ءاضقنا –

،زايتمالا بحاص نم بلطب –

تامازتلاب لالــــخإلا بـــبسب زاــــيتمالا دـــــقع خــــسف ةــــجيتن –
،يرامثتسالا عورشملا لمع ططخمو طورشلا رتفد

نود يوــــنعملا صــــخشلا لــــح وأ زاــــيتمالا بــــحاص ةاــــفو –
   .هاندأ٦2 ةداملا ماكحأب ساسملا

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتناو ةصاخ ماكحأ

نكمي ،زايتمالا نم ديفتسملا ةافو ةلاح يف:٦2 ةّداملا
بجي ،ضرغلا اذهلو .زايتمالا لالغتسا ةلصاوم هقوقح يوذ
عاديإ ،ةافولا خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس لجأ يف مهيلع
ينطولا ناوــيدلا ىدـــل ،يـــنوناق فــــلمب اـــــــــقفرم زاــيتما بـــلط
ةـــــــيعانصلا ةـــــــعارزلا ةــــــيمنت ناوــــــيد وأ ةــــــيحالفلا يـــــضارألل
.تاءارجإلا مامتإ لجأ نم ةيوارحصلا يضارألاب

يف اهيلع صوصنملا يونعملا صخشلا قوقح ةاعارم عم
بـــحاص لاوز ةـــــلاح يف ،اــــمهب لوــــمعملا مــــيظنتلاو عــــيرشتلا
عوــضوم كالـــمألا دوـــــعت ،باــــبسألا نــــم ببـــــس يأل ،زاــــــيتمالا
.ةلودلا ىلإ زايتمالا

يتلا يـضارألا ةـــقباطم لاـــــجآو تاـــيفيك ددــــحت :٧2 ةّداملا
ديدحتو نييعت تاءارجإ لحم نكت مل يتلا اهحالصتسا مت
نيفلكملا ءارزولا نيب كرتشم رارق بجومب ينوناق حنمو
.ةيئاملا دراوملاو ةيلاملاو ةيلخادلاو ةحالفلاب

يف ،يـــــــضارألا نــــم نــــيديفتسملا ىلــــع نّيــــعتي :٨2 ةّداملا
لـــــمتكت مل يتلا حالـصتسالاب ةصاخلا ةـمظنألا فـلتخم راطإ
لجأ يف موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا ،اهيف حنملا تاءارجإ
ةديرجلا يف هرـــشن خـــيرات نـــم ءادـــتبا ،ارــــهش )2١( رـشع ينثا
.ةيمسرلا

يف لصفلاو ةعباتملاو ةبقارملا ريراقت ىلع ةقداصملا –
،زايتمالا دقع خسف وأ حنملا ررقم ءاغلإ

لصفلاو زايتمالا بحاص اهعدوي يتلا تاملظتلا ةسارد –
.اهيف

ماــــــعلا رـــيدملا اــــهسأري يـــتلا ةـــنجللا لــــــكشتت :٧١ ةّداملا
ةـــينقتلا حــــلاصملا نـــم ةــــيحالفلا يــــضارألل يــــنطولا ناوــــيدلل
.ةيالولل ةينعملا

ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم حلاصم ىلوتت
.ةنجللا ةنامأ ةيالولل

نــــم ،مـــهتاءافك مــــكحب ،ءارــــبخب ةــــناعتسالا ةــــنجللا نــــــكمي
 .اهلاغشأ يف اهتدعاسم مهنأش

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دــــّعـــت

يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحت
 .ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةـــيقرتل ةــينقتلا ةـــنجللا ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا ددـــحت
ماــعلا رــيدملا نــم ررـــقم بـــجومب ةـــيالولل يـــحالفلا راـــمثتسالا
  .ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل

.ةجاحلا تعد املك ةنجللا عمتجت:٨١ ةّداملا

اهءاضعأ فرط نم ةعّقوم رضاحم يف ةنجللا تارارق نودت
ماعلا ريدملا لبق نم هيلع رّشؤمو مّقرم لجس يف لجستو
.ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل

ريزولا ىلإ رهشأ )٣( ةثالث لك ناويدلا لسري :٩١ ةّداملا
قلعتت ةليصح ،ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحالفلاب فّلكملا

: يتأي امب

،حالصتسالل يضارألا حنم –

.يحالفلا رامثتسالا عيراشم ذيفنت ةلاح –

حنمو ءاشنإو نييعت تاءارجإو تايفيك ددحت :02 ةّداملا
دقع خسفو زايتمالا حنم ءاغلإ اذكو حالصتسالل تاطيحملا
نيــــــــفلكملا ءارزوــــــلا نيــــــب كرــــــتشم رارــــــق بــــــجومب زاـــــيتمالا

.ةيلاملاو ةيلخادلاو ةحالفلاب

حــلاصم هدـّعـــت دــــقع لــــكش زاــــيتمالا حـــنم ذـــــخأي :١2 ةّداملا
بــسح ،دـــيفتسملل مـــلسيو اــيميلقإ ةــصتخملا ةـــلودلا كالـــمأ
نم وأ ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا لبق نم ،ةلاحلا

،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد لبق
عيرشتلل اقبط يراقعلا رهشلاو ليجستلا تاءارجإ ءادأ دعب
.امهب لومعملا ميظنتلاو

يأــــــــب ،زاــــيتمالا بـــــحاص ىلإ تاراذــــــعإلا لــــــسرت :22 ةّداملا
ينطولا ناويدلا فرط نم ،هتامازتلاب لالخإلا ةلاح يف ،ةليسو
يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد وأ ةيحالفلا يضارألل
.طورشلا رتفدل اقبط ةيوارحصلا
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٣ ةّداملا
لالغتسالاو حالصتسالا عورشم

طورشو هالعأ ةروكذملا يضارألا حالصتسا لامعأ ذخأت
كالمألل ةعباتلا يضارألا حالصتسا عورشم لالغتساو زاجنإ
ةــــــيقرت راـــــطإ يف زاــــــيتمالا قـــــيرـــــط نـــــع ،ةـــــلودلل ةـــــصاخلا
ساسأ ىلع الكش يلحملا ىوتسملا ىلع يحالفلا رامثتسالا

.اذه طورشلا رتفدب قحلملا لامعألا ططخم

............................................................................. : عورفلا

.................................................................... : جاتنإلا ماظن

....................................................... : ةحاسملا – تاعارزلا

.............................................. : دادعتلا – تاناويحلا ةيبرت

.......................................................................... : بوانتلا

......... : )ةقاطلا ،هايملا ،لوخدلا كلاسم( ةلكيهملا لامعألا

...............................................................................................

.............................................................................. : ىرخأ

٤ ةّداملا
 هديدجتو هلوعفم نايرسو زايتمالا ةدم

........................................................... ةدمل زايتمالا حنمي

ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا حالصتسا ىلع بترتي ال
بــــحاص حـــــلاصل ةـــــيكلملا لـــــقن زاـــــيتمالا راـــــطإ يف ةــــــلودلل
.زايتمالا

دــــــقع رـــــهش خــــيرات نـــــم ءادــــتبا زاــــيتمالا لوــــعفم يرــــسي
.ةيراقعلا ةظفاحملاب زايتمالا

نــكميو .ةــينمض ةــقيرطب اــيلعف زاــيتمالا دـــيدجت نــكمي ال
ميدقتب ،ديدجتلا ىلع لصحتي نأ رمثتسملا زايتمالا بحاص
ةـــــيحالفلا يـــضارألل يـــنطولا ناوــــيدلا ةــــيريدمل يــــطخ بــــلط
،لقألا ىلع ةدحاو )١( ةنس لبق ................................ ةيالول
.هتدم ءاضقنا نم

دنع ديدجتلا بلط زايتمالا بحاص ميدقت مدع ةلاح يفو
يتلا ةحونمملا كالمألا ةعومجم دوعت ،زايتمالا ةدم ءاضقنا

.ةلودلل ةصاخلا كالمألا ىلإ رمثتسملا زايتمالا بحاص ةزوحب

٥ ةّداملا
زايتمالا بحاص قوقح

دارـــــملا تاراــــمثتسالا يف ارــــح زاـــيتمالا بـــــحاص نوـــــكي
قداــــصملاو مّدقــملا لاـــمعألا ططـــخم مارـــتحا نــــمض ،اــــهزاجنإ
.يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا فرط نم هيلع

: يف قحلا زايتمالا بحاصل

،ةجاحلا تعد املك ،موسرملا اذه ماكحأ دّدحُت :٩2 ةّداملا
رارق بجومب وأ ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب
.نيينعملا ءارزولا عم كرتشم

،موــــسرملا اذــــهل ةـــفلاخملا ماــــكحألا لــــك ىـــــغلت :0٣ ةّداملا
خرؤملا٣8٤-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميسال

يذلا٧٩٩١ ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا8١٤١ ماع نابعش٥١ يف
كالــــــمألا نـــم ةـــيضرأ عــــطق زاــــيتما قــــح حـــنم تاـــيفيك ددــــحي
تاــــــحاسملا يف ةــــــلودــــــلـــــل ةــــــــعـــــباـــــتـــــلا ةـــــصاــــــخلا ةـــيــــــنــــــطوــــــلا
.ممتملاو لّدعملا ،هطورشو هئابعأو ،ةيحالصتسالا

ةّيــــــمسرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني :١٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

زايتمالا باحصأ تامازتلاو قوقح ددحي طورش رتفد
ةعباتلا يضارألا حالصتسا راطإ يف نيرمثتسملا

 زايتمالا قيرط نع ةلودلل ةصاخلا كالمألل

ىلوألا ةّداملا
فدهلا

تاــــمازتلاو قوـــقح دـــيدحت ىلإ ،اذـــه طورـــشلا رـــتفد فدـــهي
حالصتسا عــيراشم يلــماح نــــيرمثتسملا زاــــيتمالا باــــحصأ
،زايتمالا قيرط نع ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا

.يلحملا ىوتسملا ىلع يحالفلا رامثتسالا ةيقرت راطإ يف
................. :)يعيبط صخش( زايتمالا بحاص مساو بقل
..........................................................................................
............................................................................ : ناونعلا
...................... : فتاهلا..................... : ينورتكلإلا ديربلا
........................................................................... : سكافلا
........................................ :)يونعم صخش( ةكرشلا مسا

......................... :)ةفصلاو مسالاو بقللا( فرط نم الثمم

2 ةّداملا
زايتمالا عوضوم كالمألا ماوق

............................ طيحم يف زايتمالا عوضوم كالمألا عقت
............................ ةيالو ...............................)تايدلب( ةيدلب

اراتكه ....................ـب اهتحاسم ردقت ضرأ ةعطق لمشتو
ططخمل اقبط( ...............ارايتنس ................. ارآ ..................

،يضارألا حسم ططخم جرختسم وأ دودحلا ميسرتو ديدحت
.)اذه طورشلا رتفدب قفرملا ،ءاضتقالا دنع
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داوــــمو ةدــــمسألا لاــــمعتسال ةدــــــيشر ةـــــفصب رــــييستلا–
،)اهريغو تاديبملا( ةيتابنلا ةحصلا

روـــــطتلا تاــيلآل ،ةــــــمئالم ةـــــيعارز تاــــينقتب ،رــــييستلا–
ةـــــبرـتـلـل )ءاملاـب عـّبشتـلاو ةـحوـلملا( يئاـيـمـيـكـلا يئاـيزـيــفــلا
عطقلا يف )لاــــحرتلا( لاــــــقتنالا يداـــــفت لـــــجأ نـــــم ةــــــلغتسملا
،ةعورزملا

ةــــــــبقارمب ةـــــــصاخ تازــــــيهجت عــــــضوو ءاــــــنتقاب لــــــــفكتلا–
،تابرستلا

عــــــــطق ىوـــــتسم ىلـــــع هاـــــيملا فـــــيرصت ةــــــكبش عــــضو–
،ةحولملا راطخأل ةضرعملا ،زايتمالا

،تاعارزلا ريودتو بوانت مارتحا–

ةليدب رداصم وأ ةددجتملا تاقاطلاب ةناعتسالا عيجشت–
،ىرخأ

،ةقاطلل ةدصتقملا تادعملا لامعتسا عيجشت–

لامعألا ططـخم يف ةددــــحملا لالــــغتسالا طورـــــش مارــــتحا–
رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا فرط نم هيلع قداصملا
،ةيالولل يحالفلا

،زايتمالا عوضوم يضارألا نم ءازجأ وأ لك راجيإ مدع–
،نطابلا نم اهراجيإ وأ

،هخسفي وأ همربي نأ ديري ،ةكارش وأ قافتا لك ضرع–
...................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ىلع
ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لظ يف ،ةقبسملا ةقفاوملا دصق
،ةيميظنتلاو

ةــــــــيالول ةـــــيحالفلا يــــــضارألل يـــــنطولا ناوـــــيدــــلا مالـــــعإ–
صخشلل يساسألا نوناقلا سمي ليدعت لكب ........................
،يونعملا

ةدلوتملا قوقحلا نع ةيلك وأ ةيئزج ةفصب لزانتلا مدع–
ءانثتساب هلحم ريغلا لالحإب مايقلا وأ اذه طورشلا رتفد نع
،ةكارشلا تالاح

،هفرصت تحت ةعوضوملا ةيراقعلا كالمألا نهر مدع–

ةـــــــيالول ةــــــيحالفلا يـــــضارألل يــــــنطولا ناوــــــيدلا مالـــــــعإ–
رارضإلا هنأش نم ثدح لكب ،تقو لك يف ،.............................
،ةرمثتسملا كالمأب

ىلإ لوخدلا ةيرح ءاطعإل ةيرورضلا ريبادتلا لك ذاختا–
نيلهؤملا ناوعألل ناكم لك يفو ،تقو لك يف ،ةرمثتسملا

ةبقارملاب مايقلا لجأ نم )ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا( انوناق
.ةيرودلا

بحاص رمثتسملا نوكي نأ ضرتفي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
،يلاتلابو .هل تـحنم يــتلا كالــــمألا ماوــــقب ملـــــع ىلــــع زاــــيتمالا

.بابسألا نم ببس يأل ةلودلا دض نعط يأ ميدقت هنكمي ال

راــــطإ يف هــــفرصت تــــحت ةـــعوضوملا ةــــعطقلا لالــــغتسا–
،ةحالفلا عاطق ةسايس

لضفألا لالغتسالل نييرورض ءانبو ةئيهت لكب مايقلا–
ةيعيرشتلا تاءارجإلا ءافيتسا ةطيرش ،ةحونمملا ةعطقلل
.نأشلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيميظنتلاو

ةيقرتل ةينقتلا ةـنجللا نم ساــمتلا زاــيتمالا بـــحاص نـــكمي
: زايتمالا ةحاسم ةعجارم ،يحالفلا رامثتسالا

بابسأل ةحاسملا لك حالصتسا ىلع هتردق مدع ةلاح يف–
رـــصتقي ،اــــنوناق اـــهتنياعم تــــمت يـــتلاو هــــقاطن نــــع ةــــجراخ
،حالصتسالا لاغشأب طقف ةينعملا ةحاسملا ىلع زايتمالا

هــــل تــــحنم يـــتلا ضرألا نــــم ءزــــج ناـــــك اذإ اــــم ةـــــلاح يف–
،ةيمومعلا ةعفنملا راطإ يف فينصت ءاغلإ عوضوم

يراــــــمثتسالا هــــــجمانرب زاــــــجنإ دــــــعب عــــسوت ةــــــلاح يف–
.ةيراقعلا ةرفولا ةطيرش

٦ ةّداملا
زايتمالا بحاص تامازتلا

نـمضو ةـــكرتشم ةـــفصب هـــيلع قفتملا جــــمانربلا راــــطإ يف
،لامعألا ططخم اهنمضتي يتلا لالغتسالا طورش مارتحا

: يتأي امب زايتمالا بحاص مزتلي

يتلا طورشلل اقبط ،زايتمالا عوضوم ضرألا حالصتسا–
،هب ةقلعتملا تارامثتسالا زاجنإو هعورشم اهنمضتي

ةرازو حــــلاصم اـــهددحت يـــتلا ةـــينقتلا طورــــشلا مارــــتحا–
.ةيئاملا دراوملا ةرازوو ةحالفلا

.....................ةدمل حالصتسا جمانرب ،راطإلا اذه يف مّدقيو
ةينقتلا ةنجللا فرط نم هيلع اقداصم ،............................
.يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل

: يتأي امب ،كلذ ىلع ةدايز مزتليو

اـهرامثإ ىلــــع لــــمعلاو هـــــل ةــــحونمملا ةــــعطقلاب ءاــــنتعالا–
،ةيحالفلا اهتهجو ىلع ةظفاحملاو

دراوــــملل ةـــينطولا ةــــلاكولل ةـــينقتلا طورــــشلل لاـــــثتمالا–
بجاولا هايملل ىصقألا قفدتلاب اصوصخ ةقلعتملا ةيئاملا
كلذب ةـــطبترملا تازــــيهجتلاو راــــبآلا رــــفح قــــمعو هـــــلالغتسا

بــــجاولا اـــيندلا لـــخادتلا ةــــفاسمو راــــبآلا هذــــه عــــقومو ددـــــعو
،اهمارتحا

تــــحت عوـــــضوملا يــــئاملا دروــــملل يــــنالقعلا لاــــمعتسالا–
ةــــــيعون تاذ يـــــقس تازــــيهجت ةـــــماقإ قـــــيرط نــــع فّرــــصتلا

،هايملل ةدصتقمو

لجأ نم هايملاو ةـــبرتلا لــــيلاحتب ،ةـيرود ةفصب ،مايقلا–
،ةدمسألل ينالقعلاو ديشرلا لامعتسالا
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،رهشأ )٦( ةتس ةدم دعب حالصتسالا لاغشأ ةرشابم مدع–
،هتعطق ىلع ديفتسملا بيصنت خيرات نم ءادتبا

وأ راـــــبآلا زاــــجنإ ءاـــنثأ ةـــينقتلا طورـــشلا مارــــتحا مدــــع–
،بويعب اهزاجنإ

ءاــــنثأ ةـــــحونمملا يــــضارألا حالــــصتساو لالـــــغتسا مدـــــع–
،لوقعم ببس نودب يحالف مسوم

،ةحونمملا ةعطقلا ةهجو ليوحت–

وأ ،زايتمالا عوضوم يــضارألا نــــم ءازـــــجأ وأ لـك رـــــيجأت–
،نطابلا نم اهريجأت

ةقبسم ةقفاوم نودب ةكارش وأ قافتا لك خسف وأ ماربإ–
،...................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا نم

دصقلا نوكيو ،زايتمالا قح اهعوضوم نوكي ةلماعم لك–
،ةحونمملا كالمألا ماوق ليدعت اهنم

)2( نيــــتنسل ةـــلودـــلا كالــــمأ ىلـــع ىواـــتألا دــــيدست مدــــع–
،نيتيلاتتم

رتفد دونبو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا مدع–
.هب ةقحلملا قئاثولاو ،اذه طورشلا

٩ ةّداملا
زايتمالا قح لاقتنا

،هـــــتافو ةــــلاح يف ،زاــــيتمالا بـــــحاص قوـــــقح يوذ نــــــكمي
،ضرـغلا اذــــهلو .زاــــيتمالا عوــــضوم ضرألا لالــــغتسا ةــــلصاوم
،ةافولا خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس لجأ يف ،مهيلع بجي
ناوــــــيدلا ىدـــل ،يــــنوناق فــــلمب اـــــقفرم زاــــيتما بــــلط عادــــيإ
لجأ نم ،........................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا
.تاءارجإلا مامتإ

يف اهيلع صوصنملا يونعملا صخشلا قوقح ةاعارم عم
بــــحاص لاوز ةـــلاح يف ،اـــمهب لوـــمعملا مـــيظنتلاو عـــيرشتلا
عوــــضوم كالـــمألا دوــــعت ،باـــبسألا نــــم ببــــس يأل ،زاــــيتمالا
 .ةلودلا ىلإ زايتمالا

0١ ةّداملا
زايتمالا ةياهن

: زايتمالا يهتني نأ نكمي

،هديدجت مدع ةلاح يف زايتمالا ةدم ءاضقنا ةجيتن–

 ،زايتمالا بحاص نم بلطب–

تامازتلاب لالـخإلا ببـــسب زاــــيتمالا دــــقع خـــسف ةــــجيتن–
،رامثتسالا عورشمب صاخلا لامعألا ططخمو طورشلا رتفد

يونعملا صخشلا لح وأ زايتمالا بحاص ةافو ةلاح يف–
.هالعأ٩ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم

٧ ةّداملا

ةبقارملا

راـــــــطإ يف ةـــــسرامملا ىرـــــخألا تاــــبقارملاب لالــــــخإلا نود
ينطولا ناوـيدلا نــــكمي ،اــــمهب لوــــمعملا مـــيظنتلاو عــــيرشتلا
تقو يأ يف مايقلا  .......................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل

نم دكأتلاو يضارألا لالغتساو حالصتسا فورظ ةبقارمب
طورشلا رتفد دونبو لامعألا ططخم عم تاطاشنلا ةقباطم
.اذه

ميدقت زايتمالا بحاص ىلع نّيعتي ،ةبقارملا تايلمع دنع
ةرمثتسملا ىلإ مهلوخد ليهستب ،ةبقارملا ناوعأل هتدعاسم
.ةبولطملا قئاثولا وأ/و تامولعملا لكب مهديوزتبو

نع اــّمإ ةــــمولعملا ىلــــع لوــــصحلا نـــــكمي ،راـــــطإلا اذـــــه يفو
.نكامألا ىلإ لقنتلا راطإ يف وأ ديربلا قيرط

٨ ةّداملا

هتامازتلاب زايتمالا بحاص لالخإ

نّودـــم ،هـــتامازتلاب زايتمالا بـــحاص نــم لالخإ لـــك يدؤــي
ددـحــيو ةبقارملا ناوعأ هدعي يذلا ةنياعملا رضحم يف انوناق
،هتامازتلاب لالخإ لك اذكو نيظحالم للخ وأ ريخأت لك هيف
.اذه طورشلا رتفد دونبل لاثتمالا دصق هراذعإ ىلإ

ناويدلا فرط نم ةلسرمو ةّدعم ةقيثو لكش راذعإلا ذخأي
ةليسو يأب ،................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا

ناوــــــنع ىلإ )ســـــكاف وأ اــــينورـــتكلإ ادـــــيرب وأ ادــــيرـــب( تــــــناك
.اذه طورشلا رتفد يف روكذملا زايتمالا بحاص

نودب ،زايتمالا بحاص فرط نم اًملتسم راذعإلا ربتعي
خيرات نم مايأ )٣( ةثالث دعب ،كيكشتلا لاكشأ نم لكش يأ
.ناونعلا يف أطخ ببسب هتدوع ةلاح يف ىتح ،هلاسرإ

خيرات نم ءادتبا بستحملاو ددحملا لجألا ءاضقنا دنع
بحاص ةباجتسا مدع ةلاح يفو ،هالعأ روكذملا راذعإلا لاسرإ
،دعب نم اموي )٥١( رشع ةسمخ ٍناث راذعإ هل لسري ،زايتمالا

مدــــع ّرـــمتسا اذإو .طورــــشلا ســـــــــفنو لاــــكشألا ســــــفن نــــمض
يناثلا راذعإلا يف ددحملا لجألا ءاضقنا دعب ،ينعملا ةباجتسا
كالــــمأ ةرادإ موـــقت ،هـــمالتسال )٣( ةــــثالثلا ماــــيألا نـــم ءادـــتبا
يــــضارألل يــنـــطولا ناوــــيدلا لــــبق نــــم اـــهراطخإ دــــعب ،ةـــــلودلا
.ايرادإ زايتمالا دقع خسفب ،.................... ةيالول ةيحالفلا

حـــــيلصت بــــلط قــــحب ةـــــلودلا ظفـــــتحت ،تالاـــــحلا لــــــك يفو
نود ،هالعأ روـــكذملا لالــــخإلا نــــع ةـــجتانلا ةــــلمتحملا رارــــضألا
عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا تابوقعلاب ساسملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

: صوصخلا هجو ىلع تامازتلالاب لالخإلاب دصقي
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زاــــــجنإب ةـــــقلعتملا ةـــــيلمعلل ةــــيمومعلا ةــــــعفنملاب حـــــيرصتلا
دالوأو ةوارــه نيب طـــبارلا22١ مــــقر يـــئالولا قــــيرطلا جاودزا

،ىسوم

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضـــعب مّمتـــــيو موـــــسرملا اذــــه لّدـــــعي :ىلوألا ةّداملا
ماع نابعش82 يف خرؤملا١٦2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا

حــــــيرصتلا نــــــمضتملاو٣١٠2 ةـــــنس وـــــيلوي٧ قــــــفاوملا٤٣٤١
قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب
.ىسوم دالوأو ةواره نيب طبارلا22١ مقر يئالولا

موسرملا نم٤و٣ نيتداملا ماكحأ ممتتو لّدعت :2 ةّداملا
٤٣٤١ ماــــــــع ناـــــبعش82 يف خرؤــــــملا١٦2-٣١ مــــــقر يذـــــيفنتلا
رّرـــــــــحتو ،هالــــــعأ روــــــكذــــملاو٣١٠2 ةــــــنس وــــــيلوي٧ قــــــفاوــملا

: يتأي امك

يتلا ،هالعأ2 ةداـملا يف ةروـــكذملا يـــضارألا عــــقت :٣ ةّداملا''
اراــــــتكه )١١( رــــشع دـــــــــحأ اــــهردـــــق ةـــــيلاــــمجإ ةــــــحاــسم لـــــثمت
اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط  ،ارآ )8٦( نوتسو ةينامثو
: نيتيتآلا نيتيالولا يميلقإ يف ،موسرملا

،ةبيورلاو ةياغرلا اتيدلب : رئازجلا –

.''جاده دالوأ ةيدلب  : سادرموب –

جاودزا زاجنإ ناونعب ،اهب مزتلملا لاغشألا ماوق:٤ ةّداملا''
: يتأي امك ،22١ مقر يئالولا قيرطلا

،................................)رييغت نودب(............................ –

،................................)رييغت نودب(............................ –

.'' )٣( ثالث : ةينفلا تآشنملا ددع –

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

`````````````````````````H`````````````````````````

لوألا عيبر٨2 يفخّرؤـــم٤٣٤-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
نــــمـضتي ،١202 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع
ةقلعـتملا ةـيـلـمـعـلـل ةـيـموـمـعـلا ةـعـفـنملاـب حــيرصتـلا
يئالولا قيرطلا جاودزاو ةيامح لاغشأ زاجنإب
.ةيرارد -١١١ مقر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولاّ نإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١١ ةّداملا
خسفلا راثآ

كالـــمألا عوـــمجم ةــــلوليأ ىلإ زاــــيتمالا دقــــع خـــسف يدؤي
.ينكسلا لامعتسالا تاذ تالحملا اهيف امب ،ةلودلل ةيراقعلا

نوـــيدلا ىلـــع رــــثأ نودـــب زاـــيتمالا ىــــقبي ،كلذ ىلــــع ةداـــيز
بحاص قتاع ىلع ىقبت يتلا ،لبق نم ةدلوتملا موصخلاو
.زايتمالا

2١ ةّداملا
تاعزانملاو تافالخلا

يراـــمثتسالا عورـــشملا ذيـــفنت راـــــطإ يف ثدــــحي فالــــخ لـــــك
.يضارتلاب هتيوست متت نأ بجي ،اذه طورشلا رتفد عوضوم
تاـــــــــهجلا ىلــــــع ضرـــــعي ،يـــــضارتلاب هــــــتيوست مدــــــع ةـــــلاح يفو
.ايميلقإ ةصتخملا ةيئاضقلا

......................... يف ........................ـب رّرح

ينطولا ناويدلا ةريشأت                  هيلع قدوصو ئرق

 ةيالول ةيحالفلا يضارألل                 ديفتسملا فرط نم

...................................................
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لوألا عيبر٨2 يفخّرؤم٣٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
لّدــــــعي،١202 ةـــــنس رــــــبمفون٤ قـــفاوــملا٣٤٤١ ماــــع
خرؤملا١٦2-٣١ مقر يذـــيفنتلا موــــــسرملا مـــّـمتيو

ةـــــنس وــــيلوي٧ قــــــفاوملا٤٣٤١ ماـــع ناـــبعش٨2 يف
ةــيمومعلا ةــعفنملاب حــيرصتلا نــــمـضتملاو٣١02
يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل

.ىسوم دالوأو ةواره نيب طبارلا22١ مقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا١٦2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش82


