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ماع يناثلا عيبر22 يفخّرؤم٥٦3-02 مقر يذيفنتموسرم
طورــــــــش ددــــــحي ،0202 ةـــنس رــــــبمسيد٨قـــــفاوـــــملا2٤٤١
قــباوسلا ةــفيحصو ةــيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءاــفعإلا
.ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤1 و٤-99 ناـــــــتدامـلا اـــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خّرؤمـلا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارـــــــجإلا نوــــناق نـــــمضتملاو6691 ةـــــنس وــــينوي8 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خّرؤمـلا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تاــــــبوقعلا نوـــــــناق نــــــمضتملاو6691 ةــــــنس وــــــينوي8 قــــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ماع ةجحلا يذ31 يف خّرؤمـلا٠2-٠7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو٠791ةنس رياربف91 قفاوملا9831
،ممتملاو لدعملا
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ماـــع لاوــــش71 يف خّرؤــــمـلا68-٠7 مــــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوــــناق نــــمضتملاو٠791ةــــنس رــــبمسيد٥1 قــــفاوملا٠931
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرئازجلا ةيسنجلا

ىداــــمج91 يف خّرؤــــمـلا3٠-6٠ مـــقر رـــــمألا ىــــــضــــــتـــــقــــمبو –
نمضتملاو6٠٠2ةنس وـــيلوي٥1 قــــفاوملا72٤1 ماــــع ةــــيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤمـلا3٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تادـــنسب قــــلعتملاو٤1٠2 ةــــنس رــــياربف٤2 قـــــفاوـــــملا٥3٤1 ماـــــع
،رفسلا قئاثوو

يناثلا عيبر11 يف خّرؤمـلا3٠-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةنرــصعب قـــلعتملاو٥1٠2 ةنس رـــياربف لوأ قـــفاوملا63٤1 ماــــع
،ةلادعلا

ناضمر٥2 يف خّرؤـــمـلا7٠-81 مــــقر نوـــــناقلا ىــــضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةــنس وـــينوي٠1 قـــفاوملا93٤1 ماــــع
تاذ تاـــيطعملا ةــــجلاعم لاـــــجم يف نيـيـــــعيبطلا صاــــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

يف خّرؤمـلا3٤1-71 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ81 قفاوملا83٤1 ماع بجر12
اـــــــــهميلستو ةــــــينطوــــــلا فـــــــيرعتلا ةــــــقاطب دادــــــــعإ تاــــــيفيك
،اهديدجتو

يف خّرؤـملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضــــتـــــقـــــمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

ءافعإلا طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
يف ةـــيئاضقلا قــباوسلا ةـــفيحصو ةــيسنجلا ةداـــهش ميدقت نـــم
.ةيرادإلا تافلملا

تافلملا يف ةيسنجلا ةداـــهش ميدقت طرـــتشي ال:2 ةّداملا
تاــــــئيهلاو تاــــــسسؤــــملاو تارادإلا اــــــهبلطت يـــــتلا ةــــــيرادإلا
دنع ،اهل ةعباتلا حلاصملا اذكو ةيلحملا تاعامجلاو ةيمومعلا

زاوج وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن ينعملا ميدقت
.ينطولا رفسلا

نكمي ،موسرملا اذه نم2 ةداملا ماكحأل افالخ:3 ةّداملا
نيوكتب رمألا قلعتي امدنع ةيسنجلا ةداهش ميدقت طارتشا

نايمومعلا ماظنلا وأ نمألا اهيضتقي تايرحت مزلتسي فلم
زاوــج وأ ةــــينطولا فــــيرعتلا ةـــقاطب ةــــخسن نوـــكت اـــمدنع وأ
.ةفلتم وأ ةءورقم ريغ ينطولا رفسلا

ةـــــيئاضقلا قـــباوسلا ةــــفيحص ميدــــقت طرتشي ال:٤ ةّداملا
تارادإلا اـــــــــهبلــــطت يـتلا ةـيرادإلا تاـفلملا يف )3 مقر ةقاطبلا(
ةـــــيلحملا تاـــــــعاـــمجلاو ةــــيموــــمعلا تاــــئيهلاو تاـــــسسؤــملاو
ىلـــع عالــــطالا اــــهل قـــحي يـــتلا اــــهل ةــــعباتلا حـــــــلاصملا اذــــــكو

.)2 مقر ةقاطبلا( ةيئاضقلا قـــــباوسلا ةــــفيحص

ةــيئاضقلا قــــباوسلا ةــــفيحص ىلــــع عالــــطالا مـــــتي نأ بـــــجي
كلذل نيــــلهؤملا صاخشألا لبق نم اـيرصح ،)2 مقر ةقاطبلا(
اـــــــهيلع صوــــصنملا تاــــبوقعلا ةــــلئاط تحت ،مهتارادإ لبق نم

.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف

تاـــــئيهلاو تاـــــــــــسسؤـــــملاو تارادإلا ىلـع بجي :٥ ةّداملا
اـــــهل ةــــــعباتلا حــــــلاصملا اذـــــــكو ةــيلحملا تاعامجلاو ةـيمومعلا
ةــــــــيئاهنلا جـــــئاتنلا نالـــــــعإ لـــــبق ،هالـــعأ٤ ةداملا يف ةروــكذملا

ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم ،دكأتلا ،فيظوتلا تاقباسمل
ةيئاضق قــــباوـس هل تـسيل حـشرتملا نأ نـم ،)2 مقر ةقاطبلا(
ةدعاق لالغتسا لالخ نم ،اهل حشرتملا ةفيظولا عمضراعتت
.لدعلا ةرازول ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصب ةــــقلعتملا تاـنايبلا

ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو تارادإلا نكمي:٦ ةّداملا
،لاوحألا لك يف ،اهل ةعباتلا حلاصملا اذكو ةيلحملا تاعامجلاو
لكب ،موسرملا اذه يف ةروكذملا قئاثولا ةحص نم دكأتت نأ
ةقلعتملا تانايبلا دعاوق لالغتسا قيرط نع اميس الو ،قرطلا

.قئاثولا هذهب

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــملا2٤٤1 ماــــع يــــناثلا عـــيبر22 يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
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