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،فودنت ةيالو يف ،يشاق يلع–

،يداولا ةيالو يف ،هداعس بيطلا–

،ةزابيت ةيالو يف ،يضايعلب لامج–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،ةيلباق نب رداقلا دبع–

.ةيادرغ ةيالو يف ،سوريك ةريشب–
––––––––––––––––––––

ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ناديسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا٩3٤١
: نيتيتآلا نيتيالولا يف يراقعلا ظفحلل نيريدم ،امهامسا

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ةقزارم دولوم–

.نازيلغ ةيالو يف ،ةزع نب دـمحم–

٩٣٤١ ماـــــع ةــجــحلا يذ٩ يفخرؤــــم يــساــــئر موــــسرــم
نييــعـت نـمــضـتي ،٨١٠2 ةــنــس تــشـغ٠2 قـفاوملا

تاقالعلا ةرازوب صيــخـلـتلاو تاــساردـلاــب ةفلــكم
.)كاردتسا( ناملربلا عم

––––––––––––

ةجحلا يذ22 يف رداصلا35 ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩3٤١ ماع

:7 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،52 ةحفصلا

..... ،خيشلا ....: نم الدب–

..... ،خيش ....: أرـــــــــقـــــــــي–

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةراجتلا ةرازو

وينوي6 قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر١2 يفخرؤم رارق
ةصاخلا مالــــعإلا تاــــيـــــفـــــيـــــك ددـــــحـــــي ،٨١٠2 ةــــــــنس

ضيـــيـــبـــتـــلاو ةـــغاـــبصلا تاـــمدـــخ ىلع ةـــقـــبـــطملا
.فاجلا فيظنتلاو

––––––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا3٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩3–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠3 قفاوملا٠١٤١ ماع بجر3

،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خرؤملا٩2٤–7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٩٩١ ةنــس ربــمفوــن١١ قــفاوــملا8١٤١ ماـــع بـــجر٠١ يف

تاـجـتــنملا ىلع ةــقــبــطملا ةــيــنــقــتــلا صئاصخلاــب قــلــعــتملاو
،ةيجيسنلا

خرؤملا35٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا32٤١ ماع لاوش7١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا873–3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3١٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا53٤١ ماع مّرحم5 يف

اميس ال ،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا ددحي
،هنم75 ةداملا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم75 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا53٤١ ماع مّرحم5 يف خرؤملا873–3١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو3١٠2 ةنس ربمفون٩
تاـــمدـــخ ىلع ةـــقـــبـــطملا ةصاخلا مالـــعإلا تاـــيـــفـــيـــك دــــــيدحت

.فاجلا فيظنتلاو ضييبتلاو ةغابصلا

تاطاشن عيمج ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت :2 ةداملا
نـكاـمألاو فاجلا فـيـظـنـتـلاو لسغـلاو ضيـيـبــتــلاو ةــغاــبصلا
.ةيتاذلا ةمدخلا لساغم ءانثتساب ،ةلثامملا

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي :٣ ةداملا

فيظنت نمضي طاشن لك: لسغلا وأ ضييبتلا–
ىرخألا تايلمعلاو نوباصلاو ءاملاب تاجوسنملاو سبالملا

.يكلاو نوهدلا ةلازإو عقبلا ةلازإك

طاشن لك: راخبلاب يكلا فظنم وأ ةغابصلا–
ةجلاعم ىلإ جاتحي يذلا جيسنلل فاجلا فيظنتلا نمضي
نوـهدـلا ةـلازإو عـقـبـلا ةـلازإك تاـيـلـمـعـلا نـم اــهرــيــغو ةــقــيــقد
.تاجوسنملاو سبالملا غبصو يكلاو

مدختست يتلا فيظنتلا ةيلمع: فاجلا فيظنتلا–
.تاجوسنملاو سبالملا لسغل ءاملا ريغ ابيذم
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تحت عضت ةأشنم لك: ةيتاذلا ةمدخلاب لساغملا–
فيظنتب مايقلل ةيكيتاموتوألا تالاسغلا كلهتسملا فرصت
.نوباصلاو ءاملاب تاجوسنملاو سبالملا

طاشن اهيف سرامي ةسسؤم لك: ةلثامملا نكامألا–
.قدانفلاك ةغابصلا وأ/و ضييبتلا

وأ/و ضييبتلا ةمدخ يمدقم ىلع بجي :٤ ةداملا
دنع ،كلذ رذعت اذإ وأ ،لحـملا ةهجاو ىلع اورشني نأ ةغابصلا

نــم ةءورــقــمو ةــحضاو ةــقــيرــطــب ةــفــيرــعــتـــلا ،لـــحـملا لـــخدـــم
ةـــيـــعوـــن اذـــكو موسرـــلا لـــكـــب راـــعسألا نـــّيـــبــــت يتــــلاو جراخلا
: اهضرع ةلاح يف تامدخلا

رازإ ،نّولم رازإ ،ضيبأ رازإ: ضييبتلل ةبسنلاب–
رـــيـــغ لوسغملا نزوـــلاـــب جوسنملا ،لـــجرـــلا صيـــمـــق ،تبـــثـــم
.دحاولا مارغوليكلل ،لقألا ىلع ،غلك )٤( ةعبرأ لكل ،ففجملا

،ةروــــنــــت ،ةرـــــتس ،لاورس: ةــغاــبصلــل ةــبسنــلاـــب–
.ءاملل مواقم فطعم وأ فطعم ،ناتسف

،لحـملا لخاد اورشني نأ ةمدخلا يمدقم ىلع بجيو
ةــحضاو ةــقــيرــطــب ةــمدــقملا تاـــمدخلا لـــك ةـــيـــعوـــنو راـــعسألا

.ةءورقمو

نيسمخلا قوفي ةمدقملا تامدخلا ددع ناك اذإ هــّنأ ريغ
تاذ ةمدخ نيسمخلا طقف نالعإلا لمشي نأ نكمي ،ةمدخ )٠5(
فرصت تحت ،عضوي ،ةلاحلا هذه يفو .رركتملا لامعتسالا
تاــمدخلا راــعسأ عــيــمــج لــمشت ةــماــع ةــفــيرــعــت ،كلـــهـــتسملا
يف اهيلإ راشُي نأ بجي اهيلع عالطالا ةيناكمإو ،ةمدقملا
.نالعإلا

ةيعونب قلعتملا مالعإلا لمشي نأ بجي :5 ةداملا
اقيقد افصو ،هالعأ٤ ةداملا يف ةددحـملاو ،ةمدقملا تامدخلا
.اهنع نلعملا تامدخلا يف ةجردملا تايلمعلا ةعيبطل

لحـملا لخاد رشن ةمدخلا يمدقم ىلع بجي :6 ةداملا
يتلا ةمدخلاب ةصاخلا طورشلا ،ةءورقمو ةيئرم ةفصبو
طورشبو مـهـتـيـلوؤسمب ةـقـلـعـتملا كلـت اـمــيس ال ،اــهــنوــمدــقــي
يتـــلا داوملا فـــلـــت وأ عاـــيض ةـــلاـــح يف ،كلـــهـــتسملا ضيوـــعــــت

.ريخألا اذه اهمّلس

ةداملا يف ةروكذملا تامدخلا ةيعون فــّنصت :٧ ةداملا
: تائف )3( ثالث يف ،هالعأ٤

،لقألا ىلع ،ةمدخلا مدقم رفوي: ةيداصتقا ةمدخ–
.يكلاو بسانملا فيظنتلا

،ةمدخلا مدقم رفوي: ةدوج تاذ وأ ةنقتم ةمدخ–
ةفاضإلاب ،قيقدلا يكلاو عقبلا ةلازإ لبق ام ةيلمع ،لقألا ىلع
.ةبسانملا فيظنتلا ةيلمع ءارجإ ىلإ

ىلع وأ ةـــيدـــيــلـــقـــت وأ ةـــيــــلاــــع ةدوــــج تاذ ةــــمدــــخ–
،لقألا ىلع ،ةمدخلا مدقم رفوي: ةرخافلا وأ ةميدقلا ةقيرطلا
ىلع ةبعصلا عقبلا ةيحنتب عقبلا ةلازإ لبق ام ةصاخ ةيلمع
.ةقدب هّيك متي مث ،فيظنتلا لبق تاجوسنملا وأ/و بوثلا

رارزألاو تاــيــناــطــبــلا ةــطاــيــخ ةداــعإ مــتــي ،ةـــجاحلا تعد اذإو
.ةطيخملا ريغ نكامألاو تايوطملاو

ادنس وأ عاديإلا ةركذت ةمدخلا مدقم ملسي :٨ ةداملا
اميس ال لمشي يذلاو ،همتخو هعيقوت ىلع يوتحي كلهتسملل
: ةيتآلا تانايبلا

،ةمدخلامدقمناونعومسا وأيراجتلامسالا–

،هيلإةلكوملاداوملاميلستخيرات–

،داوملاهذهعونوددع–

،ةبولطملاةمدخلاةيعون–

،ةمدخلارعس–

نعةمدخلامدقمنمةرداصلاةلمتحـملاتاظفحتلا–
،بايثلاةلاح

اهتميقنوكتامدنعهيلإةلكوملاداوملاءارشةميق–
،تاضيوعتلالودجيفةددحـملاكلتنمىلعأ

،ةمدخلابةصاخلاطورشلا–

.ةداملاميلستىلعليلدك ،دنسلابظافتحالا–

دــنســلا وأ عادـــيإلا ةرـــكذــت نوــــكت نأ بجــي :٩ ةداملا
عطتقمو تافاضإ ىلع الو بطش ىلع ال يوتحت الو ةحضاو
لــــكش يف وأ قروـــــلا نـــــم تناـــــك ءاوس ،تاـــــمورأ رـــــتـــــفد نـــــم
.ينورتكلإ

رطاخملاب هنئابز مالعإ ةمدخلا مدقم ىلع بجي :٠١ ةداملا
تاجوسنملاو سبالملا فيظنت نع جتنت دق يتلا ةلمتحـملا
.هيدل ةعدوملا

ضييبتلاو ةغابصلا ةمدخ يمدقم ىلع بجي :١١ ةداملا
ةدم لالخ رارقلا اذه ماكحأل اولثتمي نأ ،فاجلا فيظنتلاو

ةديرجلا يف هرــشن خــــــيرات نـــــــم ءادـــتـــــــــــــبا ،رـــــــهــــــشأ )6( ةـــــــتــــس
.ةّيمسّرلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

6 قـــفاوملا٩3٤١ ماـــــــع ناضمر١2 يف رـــئازجلاـــب ررــــح
.8١٠2 ةنس وينوي

بالج ديعس


