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وأ اـــــيلعلا ةــــــمكحملا لــــــــصف مدــــــــع ةــــــــلاح يف:02 ةّداملا
31 ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا لاـــجآلا يف ةـــلودـــلا سلــــجــــم
سلجملا ىلإ ،ايئاقلت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاحي ،هالعأ
.يروتسدلا

 عبارلا لصفلا

يروتسدلا سلجملا مامأ ةقبطملا ماكحألا

ســـــيئر اروــــف يروـــــتسدلا ســــــــلجملا مــــــــلعي :12 ةّداملا
نم881 ةداـــــملا ماــــكحأل اــــــــقبط هراـــــــطخإ دـــــنـع ،ةــــيروهمجلا
.روتسدلا

سلـــجملا سيـــئرو ةـــمألا سلــــجــــم سيــــئر مــــلــــعــــي اــــمــــك
هــيــجوــت مــهــنــكــمــي نـــيذـــلا ،لوألا رـــيزوـــلاو ينـــطوـــلا يبـــعشلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح يروتسدلا سلجملل مهتاظحالم
.هيلع ضورعملا

الإ ،ةينلع يروتسدلا سلجملا ةسلج نوكت:22 ةّداملا
دعاوقل ددحملا ماظنلا يف ةددحملا ةيئانثتسالا تالاحلا يف

.هلمع

لثممو مهيماحم لبق نم نيلثمملا ،فارطألا نيكمت متي
.ايهاجو مهتاظحالم ميدقت نم ةموكحلا

تمت يـــــتــــــلا ىوـــــــــــعدلا ءاضــــــقـــــــنا رـــــــــثؤــــــــــي ال :٣2 ةّداملا
ىلع ،ناك ببس يأل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ اهتبسانمب

سلجملا راطخإ مت يذلا ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا
.هب يروتسدلا

ىلإ يروــــــــــتسدلا ســـــــــلجملا رارـــــــــق غــــــــــلبي:٤2 ةّداملا
يتلا ةيئاضقلا ةهجلا مالعإل ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ ريثأ

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ةديرجلا يف يروتسدلا سلجملا رارق رشني:٥2 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا

ءادتبا يوضعلا نوناقلا اذه لوعفم يرسي :62 ةّداملا
.91٠2 ةنس سرام٧نم

ةديرجلا يف يوضعلا نوناقلا اذه رشني :72 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــــــفاوملا93٤1 ماــــــــع ةّجحلا يذ22 يف رـــــــئازجلاب ررـــــــح
.81٠2 ةنس ربمتبس2

 ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماع ةدعقلا يذ02 يفخرؤم٨1/ د.م/ ع.ق.ر /٤0 مقر يأر
ةــبقارمب قلــعـتـي ،٨102 ةنس تشغ2 قفاوملا٩٣٤1
عـــمــــجملاــــب قــــلــــعــــتملا يوـضــعـلا نوـناــقـلا ةـقــباـطـم
.روتسدلل ،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

–––––––––––

 ،يروـــــــتسدلا ســـلجملا ّنإ

ةداملا ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب
ويلوي٤ يف ةخرؤملا ةلاسرلاب روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81

يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو81٠2 ةنس
ةبقارم دصق كلذو ،٤٠ مقر تحت81٠2 ةنس ويلوي٤ خيراتب
ةغلل يرئازجلا عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم
،روتسدلل ،ةيغيزامألا

٦81و1٤1و٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )3 ةرـــقـــفـــلا(191و )ىلوألا ةرـــقــــفــــلا(981و )2 ةرــقــفـلا(

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لــمــع دــعاوــقــل ددحملا٦1٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ٦ قـــــفاوملا٧3٤1
،يروتسدلا سلجملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو

 :لكشلا يف

عـــّمــجملاــب قــلــعــتملا يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراـــبـــتـــعا–
هعورشم عدوأ ،راطخإلا عوضوم ،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا
ذخأ دعب ،ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم ىدل لوألا ريزولا

 ،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(٦31 ةداملل اقفو ةلودلا سلجم يأر

،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتـــعاو–
هتقباطم ةبقارم دصق يروتسدلا سلجملا ىلع ضورعملا
831 ةداملل اقفو ةشقانم عوضوم هعورشم ناك ،روتسدلل
سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم روتسدلا نم
ىلع روتسدلا نم )2 ةرقفلا(1٤1 ةداملل اقفو لصحو ،ةمألا

ةدــقــعـــنملا هـــتسلـــج يف ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا ةـــقداصم
هــتسلـــج يف ةـــمألا سلـــجـــمو ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٥2 خـيراـتـب
ناملربلا ةرود لالخ ،81٠2 ةنس ويلوي لوأ خيراتب ةدقعنملا
 ،٧1٠2 ةنس ربمتبس٤ خيراتب ةحوتفملا ةيداعلا

سلجملا ةيروــــــهمــــــجلا سيـــــــئر راطــــخإ نأ ارابـــتـــعاو–
عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارمل يروتسدلا
ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،روتسدلل ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

 ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81

 :عوضوملا يف

،يوضعـلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخــي اــمــيــف :الوأ
 :راطخإلا عوضوم
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،يوضعـــلا نوـــناــــقــــلا داوــــم صــخــــي اــــمــــيــــف :اثلاث
: راطخإلا عوضوم

،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا ّصخي اميف-1
: يتأي امك ةرّرحملا ،راطخإلا عوضوم

ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا"
هليكشتو ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملا ماهم ديدحـــــت
."هريسو هميظنتو

،روتسدلا نم٤ ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا نأ ارابتعا–
ثيح ،اهقيبطت تايفيك ديدحت يوضعلا نوناقلا ىلإ ليحت
ديفت يتلا ،"ددحي" ةملك ةلمعتسم ةـّيعطق ةغيصب تءاج
نم ةجيتن قيقحتب عّرشملا مزلأ يروتسدلا سسؤملا نأب
ةيانع لذب سيلو ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ديدحت لالخ
ىلوألا ةداملا ةغايص نم مهفي امك اهديدحتل يعسلا لالخ نم
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم

الدب "فدهي" ةملك لامعتسا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
اوهس ّدعي ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا يف ،"ددحي" نم
،ةهج نم اذه ،هكرادت نيعتي

ميظنتو ةليكشتو ماهم نأ ،ىرخأ ةهج نم ارابتعاو–
اـــهدـــيدحت ّمت ةـــيـــغـــيزاـــمألا ةـــغـــلـــل يرـــئازجلا عـــمــــجملا رــيسو
صنت يتلا روتسدلا نم٤ ةداملا نم ةريخألا ةرــقفلل اقيبطت
نوناق بجومب ّمتي ةداملا هذه قيبطت تايفيك ديدحت نأ ىلع
 ،يوضع

،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملا ثادحإ نأ ارابتعاو–
قيبطتل ةيساسأ ةيفيك لكشي ،يوضعلا نوناقلا اذه عوضوم
عّرــشملا دّدحي نأ نم عنمي ال كلذ نأو ،روتسدلا نم٤ ةداملا

ةــعــيــبــطـــلا سفـــن نـــمّ يعـــيرشت ّصن نـــمض ىرـــخأ تاـــيـــفـــيـــك
تاءارـــجإلاو طورشلـــل مراصلا مارـــتـــحالا لـــظ يف ،ةـــيـــنوـــناــــقــــلا
 ،ةلصلا تاذ ةيروتسدلا

ىري ىتم ،ّرـقي نأ عّرشملا ناكمإب ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم٤ ةداملا قيبطتل ىرخأ تايفيك ،ابسانم كلذ
نم2 ةرقفلا بجومب ،دكأتي نأ يروتسدلا سلجملل دوعي هنإف
،روتسدلل تايفيكلا هذه ةقباطم نم ،روتسدلا نم٦81 ةداملا

ةداملا نإف ،هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارمبو هنأ ارابتعاو–
ةقباطم دعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا
.روتسدلل

،يوضعلا نوناقلا نم02 ةداملا صخي اميف-2
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

ماظنلا يف عمجملا ريسل ىرخألا تايفيكلا ددحـــت"
."يلخادلا

ةعبارلا ةرقفلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف-1
،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ،روتسدلا ةجابيد نم
 :راطخإلا عوضوم

صنت روتسدلا ةجابيد نم ةعباّرلا ةرــقفلا نأ ارابتعا–
يهو ،يرـــئازجلا بعشلا ةـــيوـــهـــل ةـــيساسألا تاــــنّوــــكملا ىلع
اــمود ةــلودــلا لــمــعــت يتــلا ،ةـــيـــغـــيزاـــمألاو ةـــبورـــعـــلاو مالسإلا
 ،اهنم ةدحاو لك ريوطتو ةيقرتل

،روتسّدلا نم أزجتي ال ءزج ةجابيدلا نأ ارابتعاو–
عوضومب اــهــتــقالــع ىلإ رــظــنــلاــب هالــعأ ةروــكذملا ةرـقــفــلا نأو
ّدعت ،يروتسدلا سلجملا ىلع ضورعملا يوضعلا نوناقلا

هتاريشأت نمض اهجاردإ مدع نأو ،ريخألا اذهل ايساسأ ادنس
.هكرادت نيعتي اوهس دعي

نم ىلوألا ةرقفلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف-2
،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ،روتسدلا نم6٣1 ةداملا

:راطخإلا عوضوم

،روتسدلا نم٦31 ةداملا ىلإ دنتسا عّرشملا نأ ارابتعا–
يتلا ىلوألا ةرقفلا ىلإ ةراشإلا نود ةثلاثلا اهترقف صّصخو
سلجم ءاضعأو باونلاو لوألا ريزولا نم لكل نأ ىلع ّصنت
ادنس ةرقفلا هذه دعت ّمث نمو ،نيناوقلاب ةردابملا قح ةمألا
اوهس ّدعي اهجاردإ مدعو ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل
.هكرادت نيعتي

يوـــضعلا نوــــناقلا ىلإ داــــنتسالا ّصـــخي اـــميف-٣
هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملا10-٨٩ مــقر
عوضوـم ،يوضعـلا نوـناــقــلا تارــيشأت نــمض ،هــلــمــعو
 :راطخإلا

قلعتملا1٠-89 مــقر يوضعــلا نوــناــقـــلا نأ اراـــبـــتـــعا–
لـكشي ال ،هـلـمــعو هــمــيــظــنــتو ةــلودــلا سلــجــم تاصاصتــخاــب

ذخألا نأ ثيح ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ادنس
)3 ةرقفلا(٦31 ةداملا يف هيلع صوصنم ةلودلا سلجم يأرب
اذه جاردإ نإف يلاتلابو ،هيلإ ةراشإلا تقبسو روتسدلا نم
.هكرادت نيعتي اوهس ّدعي ،تاريشأتلا نمض يوضعلا نوناقلا

نم ىلوألا ةداملا بيوبت مدع ّصخي اميف :ايناث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا نأ ارابتعا–
هنأ ىلع ّصنتو ،يوضعلا نوناقلا عوضوم نمضتت ،راطخإلا

هميظنتو هليكشتو ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملا ماهم دّدحي
اهجاردإب صنلل ةماعلا ةلكيهلا نمض لخدتّ مث نمو ،هرـيسو

 ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ةماعلا ماكحألا يف

نم ىلوألا ةداملا عّرشملا بيوبت مدع نأ ارابتعاو–
ةجردملا داوملا نمض ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

اوـهس ّدـعـي ،"ةـماــع ماــكــحأ" ناوـــنـــعـــب هـــنـــم لوألا لصفـــلا تحت
.هكرادت نيعتي
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نم٠2 ةداملا بجومب لاــــــحأ عّرــشملا نأ اراـــــــبـــــــتـــــــعا–
ىرخألا تايفيكلا ديدحت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا
 ،يلخادلا ماظنلا ىلإ ،عـّمجملا رــيسل

نم٤ ةداملا بجومب ءاج عمجملا ثادحإ نأ ارابتعاو–
قيبطت تايفيك ،ةريخألا اهترقف يف ليحت يتلا روتسدلا

ماـــهـــم ،هـــنوــــمضم يف ددــــحــــي يوضع نوــــناــــق ىلإ ةداملا هذــــه
 ،هريسو هميظنتو عمجملا ةليكشتو

ىرخألا تايفيكلا ديدحت عّرــشملا ةلاحإ نأ ارابتعاو–
عسوب هنأ اهنم مهفي دق يلخادلا ماظنلا ىلإ ،عمجملا ريسل
نم يه يلخادلا هماظن يف ىرخأ تايفيك ديدحت عمجملا

 ،يوضعلا نوناقلا صاصتخا لاجم

حيضوت عّمجملا ةيحالص نم ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
هـنإف ،يلخادـلا هـماـظـن يف ،هرـيس اـهـبـلــطــتــي ىرــخأ تاــيــفــيــك
بلطتت عيضاوم هيف جردُـي ّالأ ،صنلا اذهل هدادعإ دنع نّــيعتي
لاجم ىلإ صاصتخالا اهيف دوعيو ،ىرخأ تاسسؤم لخدت
عيزوتب يضاقلا يروتسدلا أدبملل ةاعارم ،يوضعلا نوناقلا
 ،تاصاصتخالا

نوـناـقـلا نــم٠2 ةداملا نإف ،ةــجــيــتــنــلاــب اراـــبـــتـــعاو–
ةطيرش ،روتسدلل ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

 .هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارم

ةيريسفتلا تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا صخي اميف: اعبار
 : راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض

صنت روتسدلا نم )3 ةرقفلا(191 ةداملا نأ ارابتعا–
ةمزلمو ةيئاهن هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارأ نأ ىلع

 ،ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاطلسلاو ةيمومعلا تاطلسلا عيمجل

وه كلذ نم يروتسدلا سسؤملا دصق نأ ارابتعاو–
يروتسدلا سلجملا اهذختي يتلا تارارقلاو ءارآلا نأ رارقإ
يف ءاوس ،هــيــف يضقملا ءيشلــل ةــقــلـــطملا ةـــّيـــجحلا يستـــكـــت
 ،اهقوطنم وأ اهبابسأ

هــــتسرامم يف يروــــتسدــــلا سلــــجملا نأ اراـــــبـــــتـــــعاو–
مكح ةقباطمب حرصي امدنع هنإف ،ةيروتسدلا هتايحالصل
يذلا يريسفتلا ظفحتلا ةاعارم ةطيرش روتسدلل يعيرشت
وه يستكي ظفحتلا اذه نإف ،ةقباطملاب حيرصتلا هب دّــيقي
مزـــــلـــــيو ،هـــــيـــــف يضقملا ءيشلـــــل ةـــــقـــــلـــــطملا ةـــــّيــــــجحلا ،اضيأ
سلـجملا هاــطــعأ يذــلا رــيسفــتــلا قــفو هــقــيــبــطــتــب تاــطــلسلا
،مكحلا اذهل يروتسدلا

،تاظفحتلا هذه قيبطت ليهست فده نأ ارابتعاو–
،ةــيــنــعملا ةــيــعــيرشتــلا ماـــكـــحألا نـــع اـــهـــلصف نـــكـــمـــي ال يتـــلا

،يوضعـــلا نوـــناــــقــــلا اذــــه تارــــيشأت يف جردــــت نأب يضتــــقــــي
روتسدلل اهتقباطمب حيرصتلا ءاج يتلا ةيعيرشتلا ماكحألا

،يريسفت ظفحتب اديقم

ماكحألا ىلا ةراشإلا جاردإ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نوــناــقــلا تارــيشأت يف ةـــيرـــيسفـــتـــلا تاـــظـــفـــحـــتـــلا عوضوـــم
،ةــيــغــيزاــمألا ةــغــلــل يرــئازجلا عــمــجملاــب قــلـــعـــتملا يوضعـــلا

أدبمل يلكلا قيبطتلل ايساسأ انامض دعي ،راطخإلا عوضوم
،هيف يضقملا ءيشلل ةقلطملا ةيجحلا

: بابسألا هذهل
 : يتآلا يأرلاب يلدي

 : لكشلا يف

يرئازجلا عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نأ: الوأ
1٤1 ةداملل اقبط هيلع ةقداصملا تمت دق ،ةيغيزامألا ةغلل
 .روتسدلل اقباطم كلذب ّدعيو ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ: ايناث
عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
ماكحأل اقيبطت ءاج ،روتسدلل ،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا
.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا

 : عوضوملا يف

،يوضعــلا نوــناــقــلا تارــيشأت ّصخــي اــمـــيـــف : الوأ
 : راطخإلا عوضوم

ةـــجاـــبـــيد نـــم ةـــعـــبارــــلا ةرــــقــــفــــلا ىلإ ةراشإلا فاضت–
ىلإ ،روتسدلا نم٦31 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا اذكو ،روتسدلا
،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نــم ىلوألا ةرـــيشأتـــلا

 : يتأي امك اهتغايص داعتو

ةجابيدلا نم ةعبارلا ةرقفلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب"
٦81و٤٤1و1٤1و831و )3و ىلوألا ناترقفلا(٦31و٤ داوملاو
،"هنم191و981و )2 ةرقفلا(

قلعتملا1٠-89 مـــــــقر يوــــضــــــــــعلا نوـــــــــناــــــــــقلا فذــــحــــــي–
تاريشأت نم هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

نـــم ىلوألا ةداملا بيوـــبـــت صخـــي اــــمــــيــــف : اــــيــــناــــث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا جردت–
."ةماع ماكحأ " ناونعب لوألا لصفلا داوم نمض ،راطخإلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم صخي اميف : اثلاث
 : راطخإلا

داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم ىلوألا ةداملا دعت-1
 : يتأي امك اهتغايص

عــّمــجملا  ماــهــم يوضعــلا نوـــناـــقـــلا اذـــه ددـــحـــي“–
."هريسو هميظنتو هتليكشتو ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

ةاعارم ةطيرش روتسدلل ةقباطم ىلوألا ةداملا ّدعت-2
.هالعأ راثملا ظفحتلا
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ةطــيرـــــش روـــــتــــــسدـــــــــلل ةــــقــــباـــــطـــــم٠2 ةداـــــــــملا ّدـــعــــــت-3

.هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارم

تاـــظـــفـــحـــتـــلا ىلإ ةراشإلا صخـــي اـــمـــيــــف: اـــعــــبار
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ةيريسفتلا
:راطخإلا

عوضوـــم ،يوضعـــلا نوـــناــــقــــلا تارــــيشأت ىلإ فاضت–

: راطخإلا

ةاـــعارـــم عـــم ،يروـــتسدـــلا سلــــجملا يأر ذــــخأ دــــعــــب“–

.”٠2 ةداملاو ىلوألا ةداملا ماكحأ لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

،روتسدلل ايئزج قباطملا ريغ مكحلا ّدعي : اسماخ

 .راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نع لصفلل الباق

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب دعت : اسداس

.روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

 .ةيروهمجلا سيئر ىلإ يأرلا اذه غلبي: اعباس

ةـّيروـهـمـجـلـل ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف يأرــلا اذــه رشنــي

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا هتاسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب

92 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2و91و81و٧1و٦1 خيراتب

.81٠2 ةنس تشغ2و لوأو ويلوي13و٠3و

يروتسدلا سلجملا سيئر

يسلدم دارم

،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم

،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دـمحم

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،طيلب ليعامس

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لولج ةدع دـمحما

.اوضع ،شينف لامك

٩٣٤1 ماع ّةجحلا يذ22 يفخرؤم71-٨1 مــقر يوضع نوناق
عـمـجملاـب قـلـعــتــي ،٨102 ةـنس رــبــمــتــبس2 قـفاوملا
.ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

نــم ةــعــبارــلا ةرــقـــفـــلا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــب –
1٤1و831و )3و ىلوألا ناترقفلا(٦31و٤ داوملاو ،هتجابيد
،هنم191و981و )2 ةرقفلا(٦81و٤٤1و

يف خرؤمـلا٥٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياني21 قــفاومـلا33٤1 ماــع رـفص81
،مالعإلاب

22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةّجحلا يذ
،ةيلاملا نيناوقب

مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1
،يفاقثلا

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ىدامج91 يف خرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

مرحم٥1 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني32 قفاوملا92٤1 ماع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

رفص٦1 يف خرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا92٤1 ماع
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

عيبر81 يف خرؤملا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا٧3٤1 ماع لوألا
رـــيوـــطـــتـــلاو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لوـــح يهــــيــــجوــــتــــلا نوــــناــــقــــلا
،يجولونكتلا

،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –


