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ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر٦1 يفخّرؤم رارق
ماع يناثلا عيبر٦ يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،٨102
راــطإ ددــحي يذلا7102 ةنــس رياــني5 قفاوـملا٨٣٤1
ةيقرتلل تارابتخإلا ساسأ ىلع ةقباسملا ميظنت

كلسل ةيمتنملا يسيئر صصختم سرامم ةبتر يف
ةحــصلا يف نيـصـصـخـتملا نييـبـطلا نيــسراـمـملا
.ةيمومعلا

––––––––––

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو  ةحصلا ريزو ّ نإ

رفص21 يف خّرؤملا٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمب–
ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت
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يف خّرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٤93-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9٠٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا٠3٤1 ماع ةجحلا يذ7 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيمومعلا ةحصلا يف نيصصختملا نييبطلا نيسرامملا كالسأل

خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2 يف

حالــصإو ناــكـسـلاو ةـحـصلا رـــيزو تاـــيحالص ددحي يذـــلا
،تايفشتسملا

خرؤملا٤91-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف

صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي يذلا
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

83٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةقباسملا ميظنت راطإ ددحي يذلا71٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا

صصختم سرامم ةبتر يف ةيقرتلل تارابتخالا ساسأ ىلع
نيصصختملا نييبطلا نيسرامملا كلسل ةيمتنملا يسيئر

،ةيمومعلا ةحصلا يف

ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأرلا دعبو
،يرادإلا حالصإلاو

: يتأي ام ررقي

ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
رياني٥ قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا رارقلا

.هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس

6 يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ لدعت :2 ةداملا
روكذملاو71٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر
: يتأي امك ،هالعأ

: ةيتآلا.....) ىتح رييغت نودب(....... نمضتت:2 ةداملا "

: يئاــفشتسالا طاشنــلــل ةــنجل فرــط نــم مــيــيــقــت– أ
،3 لماعملا

: ةيملعلا لامعألاو تاداهشلل ةنجل فرط نم مييقت– ب
.2 لماعملا

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

يف خّرؤملا رارقلا نــم3 ةداــملا ماـــكـحأ لدــعت:٣ ةداملا
روكذملاو71٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر6
: يتأي امك ،هالعأ

)أ( رابتخإلا يف٥/٠2 نع لقت ةمالع لك:3 ةداملا "
."ةيئاصقإ ّدعت ،هالعأ2 ةداملا يف روكذملا

يف خّرؤملا رارــقلا نـم٥ ةداــملا ماــكـحأ لدــعت :٤ ةداملا
روكذملاو71٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر6
: يتأي امك ،هالعأ

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي :٥ ةداملا "
،ةيقرتلل تارابتخإلا ساسأ ىلع ةقباسملل ةبسنلاب ةبترملا

: ةيتآلا سيياقملل اقفو

،)ديهش ةنبا وأ نبا( قوقحلا ووذ–

ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقوعملا صاخشألا فانصأ–
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا ءادأ

يذلا يمييقتلا رابتخالا يف اهيلع لصحتملا ةمالعلا–
.لماعم ربكأ هل

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
بسح ،مــتــي هـــّنإف ،هالــعأ ةروــكذملا سيــياــقملا قــيــبــطــت مــغر
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا قيبطت ،ةيولوألا

،ةبترلا يف ةيمدقألا–

،ةماعلا ةيمدقألا–

.”) انس ربكألل ةيولوألا ( حشرتملا نس–

يف خّرؤملا رارقلا نــم٤ ةداــملا ماــكـحأ ىـغــلت :5 ةداملا
يذلا71٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر6
ةيقرتلل تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسملا ميظنت راطإ ددحي

نيسرامملا كلسل ةيمتنملا يسيئر صصختم سرامم ةبتر يف
.ةيمومعلا ةحصلا يف نيصصختملا نييبطلا

ةــّـيـمــسّرـلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذــه رــشـنـي:٦ ةداـملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ3 قفاوملا93٤1 ماع بجر61 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

يوالبسح راتخم

 :


