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زواجتت ال ةدمل لجألا اذه ديدمت ،ةيئانثتسا ةفصب ،نكميو
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط نم اموي )03( نيثالــث
بـلــطــت اــمدــنــع لـــجألا قــلــعــي ،تالاـحلا لـــك يــفو .ةــيـنالدــيصلا

.ةيلـيـمـكـت تاــموـلــعـم

ةـيـنالدـيصلا داوملل ةيـنـطوــلا ةــلاـــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا غـــّلـبي
يف ةـقداصملا ررــقـم ،بـلـطلا ةـبحاـص ،ةيـنالدـيصلا ةسسؤملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،اهل ةددحملا لاجآلا

دــعب ،ةقداصملا فلم ةيوست بلط ضفر متي:31 ةداملا
موــسرــملا نــم13 ةداــملا ماــكـحأل اــقــفو ،ةــقداـصـملا ةـنجل يأر
2441 ماع يناثلا عيبر6يـفخّرؤــملا423-02 مــقر يذيفــنـتلا
.هالـعأ روــكذــملاو0202 ةـنـس ربـمفوـن22 قــفاوــملا

ةـــــّيـــمسرــلا ةدـــيرـــجلا يــف رارـــــقـــلا اذـــه رــــشـني:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةــّيروهـمـجلل

ويام01 قـفاوـملا2441 ماــع ناـضـمر82يف رـــئازـجلاـب رّرح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وــياـــم01 قفاوملا2441 ماــع ناـضــمر82يـفخرؤــم رارــق
فـلـمو لـيـجـسـتلا فـلــم ليــــكـشــت دّدحــي ،1202 ةـنـس

بطلا يف ةلمعتسملا ةيودألا ليجست ررـقـم دـيدـجت
.يرشبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2241 ماع لاوش7 يف خرؤملا12-10 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيلاملا نوــناــق نــمضـتملاو1002 ةـنـس رـبـمـسـيد22 قــفاوــملا
112و012ناــتداـملا اــمـيـس ال ،مــّمـتـملاولّدــعـملا ،2002 ةـنـسل
،هــنـم

لاوــش81 يــفخّرؤـــملا11-81 مـــقر نوــناـــقــلاىـضــتـقــمبو–
،ةحـصلاب قــلـعتملاو8102 ةـنـس وــيـلوــي2 قــفاوـملا9341 ماــع
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا

يـف خرؤـملا87-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رـيارـبـف12 قــفاوـملا2441 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091-91 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
دّدحي يذـلا9102 ةـنـس وـيـلوــي3 قــفاوــملا0441 ماــع لاوــش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

موقت لوبق ةسارد لحم ةقداصملا فلم نوكي:7 ةداملا
لــــجأ يــف ةـــيـنالدـيـصلا داوـمــلل ةـيـنطوــلا ةــلاــكوــلا حــــلاـصــم اــــهـب
ماــكــحأل اــقــفو ،لوـبـقلا ةــسارد متـت .ماــيأ )4( ةــعــبرأىدـــعـتـي ال
يــفخّرؤـــملا423-02 مــقر يذــيفـنـتـلا موـــسرــملا نـــم22 ةداــملا

0202 ةنــس رـبـمــفوــن22 قــفاوــملا2441 ماـــع يـناــثــلا عـيــبر6
.هالـعأ روــكذـملاو

داوملل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا موــقت:8 ةداملا
.ينقت مييقتب،ةقداصملا فلم لوبق دعب ةينالديصلا

ينــقـت ميـيقت يـف ةــقداـصملا فلمل ينقتلا مييقتلا لثمتي
.ءاضتقالا دنع ،ةيدايعلا تايطعملا مييقتو يميظنت

8 ةدامـلا يــف روــكذـــملا يـنـقتلا ميـيـقـتلا قــبـطي:9 ةداملا
:اصوصخ ،ةيبطلا تامزلتسملا ضــعـب ىلــع ،هالــعأ )2 ةرــقفلا(

،aII فنصلاوI فنصلا تاذ ةيبطلا تامزلتسملا–

يف اــهتبقارم متي يتلاو ةعنصملا ةيـبطلا تاــمزــلـتسملا–
ةدوـجلا ةبــقارــم رـبـخم يفو عيـنـصتلل ةـيـنالدـيـص ةـســسؤــم
،هب لومعملا ميظنتلل اقفو نيدمتعم

داريتسالا جمانربل اقفو ،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملا–
اـــقــفو ،ةدـمـتـعـم دارـــيتـسالل ةـيــنالدــيص ةــسـسؤــمل حونــمـملا
،هـب لومــعملا ميـظنـتـلل

ماظن فرط نم اهنع غّلبي مل يتلا ةيبطلا تامزلتسملا–
.رئازجلا يفو أشنملا دلب يف ةظقيلا

bII فنصلا تاذ ةيـبـطلا تاــمزـلتـسـملا نوـكــت:01 ةداملا
نم52 ةداملا ماــكــحأل اقــبط ينــقــت ميـيــقت لـحــمIIIفنصلاو
يـناـثــلا عـيـبر6يـفخّرؤملا423-02 مـقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا

.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماــع

داوــمـلل ةيـنطولا ةــلاــكوــلل ماـعــلا رــيدــملا مدــقــي:١١ ةداملا
روكذملا ةقداصملا فلمل ينقتلا مييقتلا ريراقت ةينالديصلا

ةقداصملا فلمل ةمـــّيقملا تايطعملاو هالعأ01و8 نيتداملا يف
فــلــم لوــبـق خــيراــت نـم ءادـتــبا ،اــموــي )03( نيــثالــث لــجأ يـف
اــــقـبـط ،اـــهـيأر يدــبـت يـتــلا ةـــقداـــصـملا ةــنــجل ىلإ ،ةــقداــصملا
.هــب لوــمـعملا مــيظـنـتلل

ةقداصملا فلمل ينقتلا مييقتلا لجأ ديدمت نكمي ،هنأ ريغ
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط نم

نم ةيليمكت ةمولعم لك بلطت امدـنـع اـموـي )03( نيثالث ةدمل
.ةينالديصلا ةسسؤملا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع بجي:21 ةداملا
ةــنــجل يأر دــعــب ،ةــقداــصـملا فـلــم ةــيوـســت بــلط يـف تــبلا
نم ءادتبا ،اــموــي )09( نيــعـست ىدـــعتي ال لــجأ يف ،ةــقداـصـملا

.هالعأ7 ةداملا ماكحأل اقفو ،ةقداصملا فلم لوبق خيرات
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يفخّرؤـملا172-02 مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
يذـــلا0202 ةـنـس رــبــمـــتـبس92 قـــفاوــملا2441 ماـــع رـفــص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا523-02 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضــتقـمبو–
0202 ةنــس رــبـمــفوــن22 قــفاوملا2441 ماـع يـناـثــلا عــيــبر6
اـمـيـس ال ،ةـيــنالدـيـصـــلا داوــملا لـيـجـسـت تاــيـفـيـكب قـــلـعتـملاو
،هنم24و52ناـــتداــملا

2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤـملا رارـقــلا ىضـتـقــمبو–
فــلـم لـيـكـشـت ددـحـي يذــلا0202 ةـنـس رــبـــــمـسيد72 قــفاوــملا

،يرشبلا لامعتسالا تاذ ةــيودألا لــيـجـست

:يتأي ام ررقي

موسرملا نم24و52 نيتداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
2441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر6يـفخّرؤـملا523-02 مــقر يذــيفنـتلا
ليجست تايفيكبقلعتملاو0202 ةنس رـبـمفوــن22 قــفاوــملا
فلم ليكشت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدــهـي ،ةينالديصلا داوملا
يف ةلمعتسملاةيودألا ليجست ررقم ديدجت فلمو ليجستلا
.يرشبلا بطلا

دــيدــجت فـلــم وأ لـيـجـست فـلـم عادــيإ عـضـخـي:2 ةداملا
ديدجتلا وأليجستلا ةواتإ وأقوقح عفد ىلإ ليجستلا ررقـم
،بــلـطـلا ةــبــحاــص ،ةــينالدــيـصلا ةـــسـسؤـــملا اــهـلـمـــحـتت يــتـلا

دـــيدــســت تــبــثي لـــصو ،هالــعأ ةروكذملا تاـفــلمـلاب قــفرــيو
عــيرـــشـتلل اــــقـــفو ،دـــيدـجـتلا وأليــجستـلا ةواــــتإ وأقوـــقــح
.امهب لوـمـعـملا مــيظـنـتلاو

لوألا لصفلا

ليجستلا فلم ليكشت

يلديصلا فرط نم ليجستلا فلم عدوي نأ بجي:3 ةداملا
،لالغتسالا وأ/وعينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا

 .امهب لومعملا عيرشتلاوميظنتلل اقفو

تاموــلـعـملا لـيـجـستـلا فــلـم نـمـضـتي نأ بـجي:4 ةداملا
:ةيتآلا قئاثولاو

ةـســسؤــملا رـــقــم وأناونــعـلاو يراـجـتلا مــسالا وأ مــسالا–
دنعو ،ينقتلا ريدملايلديصلاو بلـطـلا ةـبـحاـص ةــيـنالدــيصـلا
،عنصملا ،ءاضتقالا

،ءاودـــلل ةــيراــجتلا ةيمستلا–

يتلا ءاودلا تاــنوــكـم لــكلةــيـمـكــلاو ةـيـعوــنـلا ةـبــيـكرــتــلا–
ةيـمسـتـلا ىلإ ةراشإلا وأةيلودلا ةكرـتـشـملا ةيـمـسـتلا لـمـشـت
،ةيئايميكلا

دنع ،ةئيبلا ىلع ءاودلا اهلكشي دق يتلا راطخألا مييقت–
،ءاضتقالا

رـيــغ راــثآلاوبابطتسالا تاداــضمو ةـيــجالــعلا تانايبلا–
،ءاودــلل اـــهـيف بوــغرــملا

ءاودلا لوانت ةقيرطو ةيفيكو ينالديصلا لكشلاوةعرجلا–
،ظفحلا ةدموطورشو

اهذاختا بجاولا نمألاو طايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوضيرملل هئاطعإ دنعوءاودلا نيزخت دنع
اهلكشي دق يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكوتايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع ءاودلا

،عينصتلا ةقيرط فصو–

،عنصملا فرط نم ةلمعتسملا ةبقارملا قرط فصو–

: براجتلا ةجيتن–

ةيجولويبلا وأةيئايميكلا - ةيئايزيفلا( ةينالدـيصلا•
،)ةيجولويبوركيملا وأ

،)ةينالديصلاوةيمومسلا( ةيدايعلا ريغ براجتلا •

.ةيدايعلا•

ةطلسلا لبق نم دمتعملا جوتنملا صئاصخ صخلم–
،أشنملا دلب يف ةينالديصلا ةيميظنتلا

لوألا قــحلملل اــقــفو جوـتـنملا صــئاــصخ صـخـلم حارتقا–
ءاودـــلل يلوألا بيـضوـتلاو يوــناـثــلا بـيضوـتلا نــم جذوــمنو
يناثلا قحلملل اقفو ةيرئازجلا قوسلل ةصصخملا ةرشنلا اذكو
يأبوةيبرعلا ةغللابةلوهسب اهتءارق نكمي ،ةيئرم فرحأب
يناثلاولوألا ناقحلملا( رئازجلا يف ةلـمعــتـسم ةيبنـجأ ةــغــل
،)رارقلا اذه لصأب ناقفرم

ةداـهـشو أـشنـملا دـــلب يـف قوـسـلا يـف عــضوــلاــب صـيــخرت–
ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهشوينالديصلا جوتنملا

نــع ةرداــص ،أــشـنملا دـــلب يف ءاودلا قيوستو ليجست تبثت
،ةينالديصلا ةيميـظـنتلا تاـطـلـسلا

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
،يئاهنلا جوتنملل ،ءاضـتـقالا دـنـعو ،ةـيدايـعـلا براـــــجــتلاو
ةــــنسحلا عــــيــــنصتــــلا تاسرامم عــــم ةــــقــــباـــــطملا ،اـــــمـــــيس الو
ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاوةنسحلا ةيربخملا تاسرامملاو
يف اـهــب حّرـصـملا ةــطـشنألا ذـيـفـنـتب مــهنادـــلب يـف اــهـب صــخرـم
،ليجـسـتـلا فـلـم

يف ءاودلا عضول هيلع لوصحلا مت حيرصت يأ نع ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف قوسلا

،ءاودلا رعس ةبيكرت–
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نم دكأتلا لجأ نم اهب فرتعملا عجارملاو ةيودألا روتسد يف
يف ةدراولا صئاصخلاو ةبيكرتلا كلتمي يئاهنلا جوتنملا نأ

.عدوملا ليجستلا فلم

يناثلا لصفلا

ليجستلا ررقم ديدجت فلم ليكشت

زئاح نم بلطب ءاودلا ليجستررقم ديدجت نكمي:8 ةداملا
اقفرم بلطلا اذه مدقي نأ بجيو .ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و
اذهةيحالص خيرات نم اموي )081( نينامثوةئام لبق فلمب

.ررقملا

ىدل ليجستلا ررقم ديدجت فلم عدوي نأ بجي:9 ةداملا
ريدملا يلديصلا فرطنم ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
ررـقـم ةـلـغـتـسـم وأ/و ةزــئاــح ةـيـنالدـيـصلا ةــسـسؤـمـلل ينـقـتلا
 .امهب لومعملا عيرشتلاوميظنتلل اقفو ،ليجستلا

ليجستلا ررقم ديدجت فلم نمضتي نأ بجي:01 ةداملا
:ةيتآلا قئاثولاو تامولعملا

ةــســسؤـــملا رـــقــم وأناوـنــعـلا ،يراــجـتـلا مـــسالا وأ مــسالا–
ررــقــم ةـــلـغـتـسـم وأ/و ةزــئاــحو،بـلـطلا ةبــحاص ،ةيــنالدـيـصـلا
،يـنـقـتـلا رــيدــملا يلدـيـصـلاولـيـجـسـتلا

،ءاودلل ةيراجتلا ةيمستلا–

يتلا ءاودــلا تاــنوــكم لـكــل ةـيــعوـنـلاو ةيـمـكـلا ةــبيكرتلا–
ةـيـمـستلا ىلإ ةراــشإلا وأةيلودلا ةكرتشملا ةيمـسـتـلا لـمـشـت
،ةيـئامـيـكـلا

دنع ،ةئيبلا ىلع ءاودــلا اـهـلـكـشـي دــق يتلا راــطخألا مييقــت–
،ءاضتقالا

ريــغ راــثآلاوباـبــطتـسالا تاداــضـمو ةــيــجالـــعـلا تاــناــيبـلا–
،ءاودلل اهيف بوــغرـملا

ذخأ ةقيرطو ةيفيكو ينالديصلا لكشلاو ةعرجلا رايعم–
،ظفحلا ةدمو طورشو ءاودــلا

اهذاختا بجاولا نمألاوطايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوضيرملل هئاطعإ دنعوءاودلا نيزخت دنع
ءاودلا اهلكشي يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكوتايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع

،ةيودألا صوصخب ةظقيلا ماظن صخلم–

ةيجالعلا ةدئافلاو ءاودلا رطخل ةبسنلاب ةدئافلا لدعم مييقت–
،أشنملا دلب يفورئازجلا يف ءاودلل

:ءاود هتفصب ءاودلا نييعت–

،ًـايجالعويب*

،ًـايعانم*

.ًـايعاعشإ ءاود*

جئاتنب ةقلعتملا تامولعملاوقئاثولا نوكت نأ بجي
ةـــيداـــيـعـلاوةــيداــيـعـلا رـيـغ براـجـتـلاو ةـيـنالدــيـصلا براــجـتلا

لومعملاميظنتلل اقفو ،اهعضو متي ةلصفم تاصخلمب ةقفرم
.لاجملا اذه يف هب

يف ةروــكذــملا قـئاــثولاوتاموـلـعملا ميدـــقــت متي:5 ةداملا
تادحو )5( سمخ يف دحوم ينقت فلم لكش يف .هالعأ4 ةداملا

:رارقلا اذه لصأب قفرملا ثلاثلا قحلملل اقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحت :1 ةدحولا–

ريغو ةدوجلا لوح تاصخلم ىلع يوتحت:2ةدحولا–
،ةيدايعلاوةيدايعلا

ةداملا ةدوــج لوــح تاــموـلــعــم ىلــع يوتـــحــت :3 ةدحولا–
،يئاهنلا جوتنملاو ةلاعفلا )داوملا(

،ةيدايعلا ريغ ريراقتلا ىلع يوتحت:4 ةدحولا–

.ةيدايعلا ريراقتلا ىلع يوتحت:5 ةدحولا–

لكشلل مراصلا مارتحالا عم )5( سمخلا تادحولا مدقت نأ بجي
ثلاثلا قحلملا يف ليصفتلاب ّنيبملا ميقرتلا ماظنو ىوتحملاو
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف روكذملا

دحوم ينقت لكش يف ليجستلا فلم ميدقت قبطي:6 ةداملا
ررقم ليدعت وأ/و ديدجت بلط وأليجستلا تابلط عيمج ىلع
،ةيودألا عاونأ عيمج ىلع اضيأ ميدقتلا اذه قبطيو .ليجستلا

ةينالديصلا ةيودألاوةيعانملاوةيجالعويبلا اهنم اميس ال
.ةيعاعشإلا

،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:7 ةداملا
،ةــينالدـيـصلا داوــمـلل ةيـنــطوــلا ةـــلاــكوــلا نــم بــلــطب ،مدــقـت نأ
وأةطيسولا داوملا ،ءاــضـتقالا دنــعو ،ةــيلوألا هداومو ءاودلا

ةـيرورضلا ةصاخلا لــئاسوــلاو فشاوــكــلاو ىرــخأ تاــبــكرــم
تاذ قئاثولا اذكو يئاهنلا جوتنملا ةدوج ةبقارمب ةقلعتملا
.ةلصلا

ةسسؤملا ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا غـــّلـــبـــت
اقفو اهميدقت بجاولا تايمكلا ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا

اهيلع صوصنم تامولعم يأ وأ ،ليجستلا فلم صئاصخل
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دــعــب تــجردــنا يـتـلا تارــيـغـتلل ةـيــجوــلوــنورــك لـيصاــفـت–
فرـــط نـــم اـــهداـــمــــتــــعا يراجلا وأ ةدــــمـتـعملا ءاودــلا لـيـجـست
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

لـبـق نـم دــمـتـعملاولدـــعملا جوـتـنملا صـئاـصــخ صــخلم–
،أشنملا دلب يف ةينالديصلا ةيميظنتلا ةـطـلسـلا

لوألا قحلملل اقفوجوتنملا صئاصخ صخلمل حارتـقا–
ءاودلل يلوألا بيضوتلاو يوناثلا بيضوتلا نم جذومنو
قحلملل اقفو ،ةيرئازجلا قوسلل ةصصخملا ةرشنلا اذكو
ةــغــلــلاــب ةــلوــهسب اــهــتءارــق نــكــمــي ،ةــيــئرــم فرــحأب ،يناــثـــلا
ناقحلملا( رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ةغل يأبو ةيبرعلا
،)رارقلا اذه لصأب ناقفرم يناثلاولوألا

ةداهشو أشنملا دلب يف قوسلا يف عضولاصيخرت ديدجت–
ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهشوينالديصلا جوتنملا

نع ةرداص ،أشنملا دلب يف ءاودلا قيوستو ليجست ءاقبإ تبثت
،ةينالديصلا ةيميظنتلا تاطلسلا

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
،يئاـهـنـلا جوـتـنـمـلـل ،ءاضتـقالا دــنــعو ،ةــيداــيــعــلا براــجــتــلاو
تاسرامملاوةنسحلا عينصتلا تاسرامم عم ةقباطملا اميسال
لازاـم ةـنسحلا ،ةــيداــيــعــلا تاسراــمملاوةـنسحلا ةـيرـبـخملا

وأ/و اهيلع قفاوملا ةطشنألا ذيفنتل مهنادلب يف اهب اصخرم
،ليجستلا ررقم ديدجت فلم يف اهب حرصملا

عضول هيلع لوصحلا مت ديدجت وأ حيرصت يأ نم ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف هديدجتو قوسلا يفءاودلا

.ءاودلا رعس ةبيكرت–

جئاتنب ةقلعتملا تامولعملاوقئاثولا نوكت نأ بجي
ةيداـيـعـلاوةــيداـيـعـلا رـيـغ براـجـتلاو ،ةـيـنالدــيـصلا براـجتـلا

مـيـظـنـتلل اــقــفواـــهـعـضو مــتـي ةـلـصـفـم تاــصـخـلـمب ةــقـــفرم
.لاجملا اذــه يف هــب لوــمعـملا

يف ةروكذملا قئاثولاو تامولعملا ميدقت متي:11 ةداملا
،)2( نيـتدــحو يف دــحوــم يـنـقــت فلم لكش يف ،هالــعأ9 ةداـملا

ليجستلا ررقم ميلست نم ءادتبا ،تاريغتلا لك ىلع يوتحي
:رارقلا اذه لصأب قفرملا عبارلا قحلملل اقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحت:1 ةدحولا–

رـيــغ ،ةدوــجلا لوــح تاـصـخـلم ىلــع يوـتــحت:2ةدحولا–
.ةيدايعلاوةيداـيـعلا

لـــكـشـلل مراـصــلا مارـتحالا عم ناــتدــحوــلا مدــقــت نأ بــجـي
قــحــلـملا يـف ليـصفتـلاب نيبملا مـيـقرـتـلا ماــظـنو ىوتحملاو
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف روكذملاو عبارــلا

عادـيإ بلـط ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا نــكــمــي
5 ةداملا ماكحأل اقفو )5( سمخلا تادحولا نمضتي لماك فلم
.هالعأ

مايقلا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نكمي:21 ةداملا
ديدجت بلطل ينقتلا مييقتلا جئاتن دعب ءاودلا ةدوج ةبقارمب
.ليجستلا ررقم

مدقت نأ ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي
ةبقارمل ةهجوملا تانيعلا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

اقبط هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا يئاهنلا جوتنملا ةدوج
.هالعأ7 ةداملا ماكحأل

ىلوألا ىداـــمــج21 يف خّرؤـملا رارــقــلا ماـــكــحأ ىغــلـت:31 ةداملا
ليكشت ددحي يذلا0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع
.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ليجست فلم

ةـــّيــمــسرــلا ةدـــيرـــجلا يــف رارـــقــلا اذــــه رـــشــــنـي:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهـمـجلل

وـــياــم01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف رئازـــجلاــب رّرـح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم رارق
ىلوألا ىدامج21 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع
ىلع ةــــــــقداصملا ةـــــــــنجل ءاضعأو سيـــــــــئر نييـــــــــعـــــــــت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم رارق بجومب
2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ســيــئر نيـيـعـت نـمضتملاو0202 ةنـس رــبـمـسيد72 قــفاوــملا
ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو

: يتأي امك ،يرـشـبلا بــطـلا يف

رــــيــــيــــغــــت نودـــــب( .........................................................“
،ةحصلاب فّلكملا ريزولا )ىتح

نـمألل ةينطولا ةــلاــكوــلا نــع لـثمم ،يـتـباـن رـيـشب دــّيسلا–
،يحصلا

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


