
ـه2٤٤١ ماع مّرحم٠٥١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠2٠2 ةنس تشغ٠٣ 4

رماوأ
٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يفخّرؤم2٠-٠2 مقر رمأ

١١-٨١ مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ
ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٨١ يفخّرؤملا

.ةحصلاب قلعتملاو٨١٠2 ةنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

2٤١و٦١–٠٤١و٦٦ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(٣٤١و

ماع لاّوش8١ يف خرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا9٣٤١

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

 ،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

 : هصن يتآلا رمألا ردصي

ماكحأ ميمتتو ليدعت ىلإ رمألا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
٥٤2و٠٤2و8٣2و٣٣2و٤22و8١2و٧١2و١9١و٧٧١ داوملا

٦9٣و٥9٣و٤9٣و29٣و٠9٣و98٣و٤8٣و١8٣و9٧٣و8٠٣و
9٣٤١ ماع لاوش8١ يف خرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا نم99٣و
 : يتأي امك ،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا

،يـــــــــبــــــــــــطلا سراــــــــمــــــــــملا ةـــــــحــــــــــصلا يــــنـــــهــــم ىلـــــــع ّنيعــــتي :٧٧١ ةداملا“
،ةـيـمـيـظـنـتــلاو ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا هــتاــمازــتــلا ىلع ةداــيز
: يتأي امب مايقلا

ةـيـنالدـيصلا ةـظـقـيـلاـب ةصتـخملا تاـطــلسلــل حــيرصتــلا–
 ،ةيودألا لامعتسا دنع اهيف بوغرملا ريغ ةيوناثلا راثآلاب

داتعلا صوصخب ةظقيلاب ةصتخملا ةطلسلا راطخإ–
نع جتني نأ نكمم وأ جتان ثدح وأ رطخ يذ ثدح لكب
جالعلا وأ صيخشتلا ضرغل ةيبطلا تامزلتسملا لامعتسا
،ةياقولا وأ

تالاــحــب موــمسلا مــلــعــب ةصتــخملا ةــطــلسلــل حــيرصتـــلا–
وأ ةلمتحـملا ةماسلا راثآلاو ةنمزملا وأ ةداحلا تامّمستلا
،ةيبيكرت وأ ةيعيبط داوم وأ تاجوتنم نع ةجتانلا ةتبثملا

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

اميس ال ،نوـــــشـــتـــفـــملا نوـسرامــملا فّلـــــــكـــــــي :١9١ ةداملا“
: يتأي امب

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

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

رخآ ناكم لكو تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلا ةبقارم–
،ةحصلا تاطاشن هيف سرامت

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

ريزولل ةعباتلا ةصتـــخــــملا حـــــلاـــــصــــملا ددـــــحت :٧١2ةداملا“
ةـيـنالدـيصلا داوملا ةـمـئاـق ،ةـيـنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــّلــكملا

ينـــطوـــلا لـــجسلا اذـــكو ةـــيساسألا ةـــيـــبـــطـــلا تاـــمزـــلـــتسملاو
.”ةيودألا روتسدو ةيودألل

ةمظنم ةكرش يه ةينالديصلا ةسسؤملا:8١2 ةداملا“
،يراجتلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةينوناقلا لاكشألا قفو
ةـفـلـكملا ةرازوـلـل ةصتـخملا حــلاصملا نــم داــمــتــعالــل عضخــت
.ةينالديصلا ةعانصلاب

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

صاخ رييست تاذ ةيمومع ةسسؤم ةلاكولا:٤22ةداملا“
عضوــت ،يلاملا لالــقــتسالاو ةــيوــنــعملا ةــيصخشلاــب عــتـــمـــتـــت

.”ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ةياصو تحت

ةــــــعاــــــــنـــــــصــــــلاــــــب فّلـــــــكــــــملا رــــــيزوــــــلا نــــكـــمـــي:٣٣2ةداملا“
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا يأر دعبو ،ةينالديصلا
ةــلــجسم رــيــغ ةــيودأ لاــمــعــتسال اــتــقؤم اصيـــخرـــت مـــّلسي نأ

ةريطخ ضارمأب لفكتلا راطإ يف ةيودألا هذه فصوت امدنع
ةعفنم اهيدلو ينطولا بارتلا ىلع اهل لداعم جالع دجوي الو
.ةتبثم ةيجالع

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

........................... يملعلا مالعإلا ةمهم ىلوتي:8٣2ةداملا“
.يرئازجلا )ىتح رييغت نودب(

ةـــيـــبـــطــــلا ةــــيــــقرــــتــــلا يف ةصصخــــتملا تاــــكرشلا عضخــــت
.”ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم نم دامتعالل

ريغ ةينالديصلا داومـلل راــــــهــــــشإلا صـــــــخرـــــــي:٠٤2 ةداملا“
،ةــــحصلا ييــــنــــهمل هـــــجوملا يراـــــبـــــجإلا فصوـــــلـــــل ةـــــعضاخلا

ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلا حـــلاصمل ةـــيـــنـــقـــتـــلا ةرــــيشأتــــلــــل عضخــــيو
.”داوملا هذه ةمئاق دّدحت يتلا ةينالديصلا ةعانصلاب

ةصاخةينـــــــــمأو ةينـــــــــقــــــــتو ةــــــيرادإ ةـــــبـــــقارــــــمل عـــــضـــــخـــــي:٥٤2 ةداملا“
يأ وأةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم نم
 : ةصتخم ىرخأ ةحلصم
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،ليــلـــحـــتلا دـــصـــق ،لــــقــــن يأ ءارـــــجإ نـــكـــمـــــي ال:٠9٣ ةداملا“
تاساردــلا ضرــغــل ةــيــجوــلوــيــبــلا تاــنــيــعـــلا نـــم ةـــعوـــمـــجمل

ريزولا ىدل قبسم حيرصت عوضوم نوكت نأ نود  ةيدايعلا
.لقن ةداهش ميلستو ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

ىلإ ةيدايعلا ةساردلا عوضوم داتعلاو داوملا لقن عضخيو
.”لاكشألا سفن

ةيدرف ةعفنم نود ةيداــــيع ةــــــسارد ةـــــلاـــــح يف:29٣ ةداملا“
نــيدــعــتسملا صاــخشألل عــفدــي نأ يّقرملا نــكــمــي ،ةرشابم
،اـهـنوــلــمــحــتــييتــلا تاــبوــعصلا نــع اضيوــعــت اــهــل عوضخــلــل

ةعانصلاب فلكملا ريزولا اهددحي تايفيكو طورش بسح
.”ةينالديصلا

ّفلـــــــــــــــــكــــــــــــملا رــــــــــــــــــيزوــــــــــــلل يّقرـــــــــــملا حرــــــــــصــــــــي نأ بــــــــــــجــــــي:٤9٣ ةداملا“
عوضخـلـل نـيدـعـتسملا صاـخشألاــب ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب
لــبــق ،ةرشاــبــم ةـــيدرـــف ةـــعـــفـــنـــم نود ةـــيداـــيـــعـــلا تاساردـــلـــل
.”ضرغلا اذهل صّصخملا ينطولا ّلجسلا يف مهليجست

رمتسملا مييقتلا نع الوؤــــســـــم يّقرملا ّدعــــــــي:٥9٣ ةداملا“
.يبيرجتلا ءاودلا نمأل

بوغرم ريغ ريطخ رثأ لكب يروفلا غيلبتلاب مزلم وهو
وأ لالخ ،أرطي نمألل ديدج ثدح يأ وأ عّقوتم ريغ وأ هيف
ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولل ،ةساردلا ةياهن دعب
لكلو ةينعملا ةيدايعلا براجتلل ةيبطلا تايقالخألا ةنجلو
.ىصقأ دحك مايأ )٧ ( ةعبس لالخ ،نيينعملا نيثحابلا ءابطألا

.تايطعملا )ىتح رييغت نودب( ............ مزلم وهو

ريزولا ىلع نمألا نع ايونس اريرقت ضرعي نأ بجيو
ةيبطلا تايقالخألا ةنجلو ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

.”ةيدايعلا تاساردلا صخي اميف

ثدح لكب ثحابلا بيبطلا حرصي نأ بجي:٦9٣ ةداملا“
جوـــتــــنــــم لوــــح ثحــــب ءاّرــــج لصحــــي نأ هــــنأش نــــم رــــيــــطــــخ

يّقرمللو ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولل ينالديص
.”ةيدايعلا تاساردلل ةيبطلا تايقالخألا ةنجللو

ةساردلا نع يئاهن رـــــــيرـــــــــــــــقـــــــــــــت دادعإـــــــــــب يّقرــــــــــــــملا مزــــــــــــــلــــــي:99٣ ةداملا“
.”ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ىلإ هلسري

ةّيـــــمــــسّرلا ةدــــــيرـــــــجلا يف رـــــمألا اذـــــــه رــــــــشنــــــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

وأ/و ةرّدخملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا جاتنإ–
اهداريتساو اهليوحتو اهبيضوتو اهعنصو ،ايلقع ةرثؤملا

اهميلستو اهنع لزانتلاو اهعيزوتو اهضرعو اهريدصتو
 ،اهتزايحو اهؤانتقاو

صئاصخلا تاذ تاتابنلا ءازجأ وأ تاتابنلا لامعتسا–
.ايلقع ةرثؤملا وأ/و ةرّدخملا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

،اهسرامي يتلا ةحصلا تاطاشن نامض ّمتي :8٠٣ ةداملا“
: يف اميس  ال ةحصلا وينهم ،ةصاخ ةفصب

 )ىتح رييغت نودب( ..................–

،ةيعامجلا ةسرامملا لكايه–

،تايلديصلا–

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

عم قباطتلاب ةيدايعلا تاساردلا ءارجإ بجي :9٧٣ ةداملا“
لـــكاــــيــــهــــلا يف لاــــجملا اذــــه يف ةــــنسحلا تاسراــــمملا دــــعاوــــق
تاــيــفــيــكــلا بسح ،ضرــغــلا اذــهــل ،اــهـــل صخرملاو ةدـــمـــتـــعملا
.”ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا فرط نم ةدّدحـملا

ريزولا صيخرتل ةيدايعلا تاساردلا عضخت:١8٣ ةداملا“
)٣( ةثالث لجأ يف ّتبي يذلا ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا
زاجنإ نأشب حيرصتو ،ينقتو يبط فلم ساسأ ىلع ،رهشأ
.يقرملا اهمدقي ،يرشبلا نئاكلا ىلع ةيدايعلا تاساردلا

ىلع لوصحلا دعب ،ةيدايعلا تاساردلا فلمل ليدعت لك عضخي
.”ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةقفاومل ،صيخرتلا

ابوجو ةيدايــــعلا تاــــــساردــــلا ءارـــــــجإ ىلوـــــتـــــي :٤8٣ ةداملا“
.ّقرم

ردابي يذلا يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا وه يقّرملا
.ةيدايعلا ةساردلاب

تاـمدـخ مدقم وأ اـيـنالدــيص ارــبــخــم نوــكــي نأ نــكــمــيو
وأ ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ادمتعم
اصخش وأ ثحب ةئيه وأ ةيملع ةيعمج وأ جالع ةسسؤم
.”ةبولطملا تاءافكلاو تالهؤملا ىلع رفوتي ايعيبط

سيياـــقــــملا طبضـــــت يــــتـــــلا تاءارـــــــجإلا دّدــــــحت:98٣ ةداملا“
ةـــــــيـــــــنالدـــــــيصلا داوملا تاسارد ىلع ةــــــــقــــــــبــــــــطملا جهاــــــــنملاو
.ميظنتلا قيرط نع ،ةيبطلا تامزلتسملاو

مــيــلست ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا نــكــمـــي
يرورض داتع يأ داريتسال اصيخرت ،هنم بلطب ،يّقرملا
.”ةيدايعلا تاساردلاب مايقلل


