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لوألا ريزولا حلاصم

٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٢٢ يفخّرؤم رارق
نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق
هتدمو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

.هجمارب ىوتحمو
––––––––––

،لّوألا ريزولا نإ

ماع مّرحم72 يفخّرؤملا٥٥١–٤6 مقر موسرملا ىضتقمب–
ةسردملا ءاشنإ نمضتملا و٤69١ ةنس وينوي8 قفاوملا٤8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةرادإلل ةينطولا

رفص2١ يفخّرؤملا٥٤١–66 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ريرحتب قلعتملاو669١ ةنس وينوي2 قفاوملا68٣١ ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

ةدعقلا يذ2 يفخّرؤملا9٤١–٠9 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو٠99١ ةنس ويام62 قفاوملا٠١٤١ ماع
،اهلمعو اهميظنتو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج

يفخّرؤملا٠٥٤–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤99١ ةنس ربمسيد9١ قفاوملا٥١٤١ ماع بجر٥١
تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطو زكارم ءاشنإ دعاوق
ميظنتو مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو زكارملا هذه

يفخّرؤملا972–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

١١ يفخّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا92٤١ ماع مّرحم
كالــسألـل نيـمـتـنملا نيفــظوـملاـب صاــخلا يساــسألا نوــناـقــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يفخّرؤملا٠22–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي٤١ قفاوملا92٤١ ماع بجر١١

ةسردم ىلإ يلآلا مالعإلا يف نيوكتلل ينطولا دهعملا ليوحت
،ةعماجلا جراخ

يفخّرؤملا222–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي٤١ قفاوملا92٤١ ماع بجر١١

جراخ ةسردم ىلإ ءاصحإلاو طيطختلل ينطولا دهعملا ليوحت
،ةعماجلا

9١ يفخّرؤملا٠8–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو2١٠2 ةنس رياربف2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع لوألا عيبر
نـيوـكـتــلا رــيوــطــتــل ينــطوــلا دهعملل يساسألا نوناقلا ليدعت
ناوــــيدـــــلا حــــــبـــــصيــــــل هـتـيـمست رـيـيـغـتو هـتـيـقرـتو لصاوـتملا
،هتيقرتو لصاوــتملا نــيوــكــتــلا ريوـــطـتـــل ينـــطوـــلا

يفخّرؤملا٥2١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس سرام9١ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر62
ةصصختملا ةينـــــــــــطولا دهاعملل يجذومــــنلا يساـــسألا نوناقلا ددحي

،ينهملا نيوكتلا يف

يفخّرؤملا٠٤١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
نـيوـكـتـلا زـكارمل يجذوـمـنـلا يساسألا نوــناــقــلا ددــحــي يذــلا
،نيهمتلاو ينهملا

٥ يفخّرؤملا٣9١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

9 يفخّرؤملا67١–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

:يتأي ام رّرـــقي

٠٣و2رركم62و8١ داوملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣ رركم٠٥١و72١و١2١و٣ رركم٥١١و96و76و7٥و٥٥و٠٤و
٠22و7١2و٣رركم١١2و رركم١9١و٠9١و٠8١و66١و٠6١و
ماع مّرحم١١ يفخّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،8٠٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا92٤١
نيوكتلا ميظنت تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي  ،هالعأ
ةكرتشملا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق

،هجمارب ىوتحمو هتدمو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
:يتأي ام بسح

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: نيفرصتملا كلس *

.فرصتم ةبتر –

: نيفرصتملا يدعاسم كلس *

.فرصتم دعاسم ةبتر –

: ةرادإلا يقحلم كلس *

.ةرادإلا قحلم ةبتر –

: ةرادإلا ناوعأ كلس *

.ةرادإ نوع ةبتر –

: نييرادإلا باّتكلا كلس *

،ةيريدم بتاك ةبتر –

.يسيئر ةيريدم بتاك ةبتر –

: نييرادإلا نيبساحملا كلس *

،يرادإ بساحم ةبتر –

.يسيئر يرادإ بساحم ةبتر –

: يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا يدعاسم كلس *

.١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر –

: يلآلا مالعإلا يف نيينقتلا كلس *

.ٍماس ينقت ةبتر –

: يلآلا مالعإلا يف نيينقتلا نينواعملا كلس *

.ينقت نواعم ةبتر –

: تايئاصحإلا يف نيسدنهملا يدعاسم كلس *

.١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر –

: تايئاصحإلا يف نيينقتلا كلس*

.ٍماس ينقت ةبتر –

: تايئاصحإلا يف نيينقتلا نينواعملا كلس *

.ينقت نواعم ةبتر –

: تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا كلس *

.تاظوفحم نيمأ يقئاثو ةبتر –

: تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا نيدعاسملا كلس *

،تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر –

.يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر –

: ةنايصلاو ربخملا يف نيسدنهملا يدعاسم كلس *

.١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر –

: ةنايصلاو ربخملا يف نيينقتلا كلس *

.ٍماس ينقت ةبتر –

: ةنايصلاو ربخملا يف نيينقتلا نينواعملا كلس *

.ينقت نواعم ةبتر –

بترلا يف ةيقرتلا لبق نيوكتلاب قاحتلالا متي :٢ ةداملا
ناحتمالا يف حاجنلا دعب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا
ليجستلا قيرط نع ،رايتخالا ليبس ىلع لوبقلا وأ ينهملا

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،ليهأتلا ةمئاق يف

بترلا يف ةيقرتلا لبق نيوكتلا ةرود حتف متي:3 ةداملا
نم رّرقم وأ رارق بجومب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا
،صوصخلا ىلع هيف ددحي ،نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا

: يتأي ام

،ةينعملا بترلا وأ ةبترلا –

يف ةددحملا ،نيوكتلل ةحوتفملا ةيلاملا بصانملا ددع –
ططخــــــملاو ةيرـــشبلا دراوــــملا رييـــستل يونـــسلا طــــطــخملا
نيسحتو نيوكتلل تاونسلا ددعتملا وأ يونسلا يعاطقلا
نـيدـقاـعــتملا ناوــعألاو نيفــظوملا فراــعــم دــيدجتو ىوــتسملا
تاءارجإلل اقبط ،ةربتعملا ةنسلا ناونعب امهيلع قداصملا
،اهب لومعملا

،نيوكتلا ةدم –

،نيوكتلا ةيادب خيرات –

،)يبوانت وأ لصاوتم( نيوكتلا طمن –

،ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا –

.ةيقرتلا طمن بسح نيوكتلاب نيينعملا نيفظوملا ةمئاق –

نيروكذملا ،رّرقملا وأ رارقلا نم ةخسن غلبت :٤ ةداملا
يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل ،هالعأ٣ ةداملا يف

.هعيقوت خيرات نم ءادتبا مايأ )٠١( ةرشع لجأ
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ةيمومعلا ةفيظولل ةينعملا حلاصملا ىلع بجي :5 ةداملا

نم ءادتبا ،مايأ )٠١( ةرشع لجأ لالخ ةقباطملاب يأر ءادبإ

.رّرقملا وأ رارقلا مالتسا خيرات

ناحتمالا يف ايئاهن نوحجانلا نوفظوملا مزلي :6 ةداملا

بترلا يف رايتخالا ليبس ىلع ةيقرتلل نولوبقملا وأ ينهملا

صوصنملا نيوكتلا ةرود ةعباتمب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا

.ضرغلا اذهل اهيلع

نيوكتلا ةيادب خيراتب نيينعملا ةمدختسملا ةرادإلا ملعت

ىرخأ ةليسو ةيأب وأ يدرف ءاعدتسا ةطساوب ةيقرتلا لبق

.ءاضتقالا دنع ،ةمئالم

ةيمومعلا تاسسؤملا ،ةيقرتلا لبق نيوكتلا نمضت :7 ةداملا

:ةيتآلا نيوكتلل

قحلمو فرصتم دعاسمو فرصتم بترل ةبسنلاب*
:ةرادإلا

،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا–

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج–

،تاعماجلاب قوقحلا تايلك–

رييستلل ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا–

،)ةرادإ قحلم ةبترل ةبسنلاب(

تاـعاــــــمـجلا يمدـخــــتـسـم نـيوــــكـتـل ةـيــــنـطوـلا زــــــكارــملا–

ةبترل ةبسنلاب( مهفراعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا

،)ةرادإ قحلم

.هتيقرتو لصاوــتملا نــيوــكــتــلا ريوـــطـتـــل ينـــطوـــلا ناويدلا–

يسيئر ةيريدم بتاكو ةرادإ نوع بترل ةبسنلاب*
نواعمو يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعمو ةيريدم بتاكو
رــبــخـملا يــف ينــقـت نواـــعـمو تاــيــئاـــصحإلا يــف ينــقــت
:ةــناــيــصلاو

ينـهملا نـيوـكـتـلا يف ةصصخـتملا ةـيــنــطوــلا دــهاــعملا–

،رييستلل

بتاك ةبتر ءانثتساب( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارم–

،)يسيئر ةيريدم

ةيلحملا تاـعاـمـجلا يمدـخـتـسـم نـيوـكـتـل ةـيـنـطوـلا زكارملا–

.مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو

بساحمو يسيئر يرادإ بساحم يتبترل ةبسنلاب*
:يرادإ

بساحم ةبتر( ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا تايلك–
،بسحف )يسيئر يرادإ

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج–

،رييستلل ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا–

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم  نيوكتل ةينطولا زكارملا–
.مهفراعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو

دعاسمو تاظوفحم نيمأ يقئاثو بترل ةبسنلاب*
تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسمو تاظوفحم نيمأ يقئاثو
:يسيئر

،تاعماجلاب تابتكملا داصتقا ملع ماسقأ–

،ةيناسنإلا مولعلا تايلك–

رييستلل ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا–
،بسحف )تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر(

.هتيقرتو لصاوــتملا نــيوــكــتــلا ريوـــطـتـــل ينـــطوـــلا ناويدلا–

ينقتو١ ىوتسم سدنهم دعاسم يتبترل ةبسنلاب*
:يلآلا مالعإلا يفٍماس

،يلآلا مالعإلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا–

،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج–

،تايلكلاب يلآلا مالعإلا ماسقأ–

رييستلاو ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا–
.بسحف )يلآلا مالعإلا يفٍماس ينقت ةبتر(

ينقتو١ ىوتسم سدنهم دعاسم يتبترل ةبسنلاب*
:تايئاصحإلا يفٍماس

،يقيبطتلا داصتقالاو ءاصحإلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا–

،ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا تايلك–

.لصاوتملا نيوكتلا ةعماج–

ينقتو١ ىوتسم سدنهم دعاسم يتبترل ةبسنلاب*
:ةنايصلاو ربخملا يفٍماس

،صصختلا يف نيوكتلا نمضت يتلا تايلكلا–

يتلا ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا–
.بسحف ) ماس ينقت ةبتر( صصختلا يف نيوكتلا نمضت
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وأ لصاوتم لكشب ةيقرتلا لبق نيوكتلا مظني:٨ ةداملا
اصبرتو ةيجهنم  تارضاحمو ةيرظن اسورد لمشيو ،يبوانت
.ايقيبطت

ةفلكملا ةطلسلا يأر ذخأ دعب ،دعب نع هميظنت نكمي امك
.ةيمومعلا ةفيظولاب

ةروكذملا بترلا يف ةيقرتلا لبق نيوكتلا ةدم ددحت :٩ ةداملا
:يتأيامك،ىلوألا ةداملا يف

:ةيتآلا بترلل ةبسنلاب رهشأ )٩( ةعست*

،فرصتم–

،فرصتم دعاسم–

،تاظوفحم نيمأ يقئاثو–

.يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم–

:ةيتآلا بترلل ةبسنلاب رهشأ )7(ةعبس*

،يلآلا مالعإلا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم–

،تايئاصحإلا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم–

.ةنايصلاو ربخملا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم–

:ةيتآلا بترلل ةبسنلاب رهشأ )6( ةتس*

،ةرادإ قحلم–

،ةرادإ نوع–

،ةيريدم بتاك–

،يسيئر ةيريدم بتاك–

،يرادإ بساحم–

،يسيئر يرادإ بساحم–

،يلآلا مالعإلا يفٍماس ينقت–

،يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعم–

،تايئاصحإلا يفٍماس ينقت–

،تايئاصحإلا يف ينقت نواعم–

،تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم–

،ةنايصلاو ربخملا يفٍماس ينقت–

.ةنايصلاو ربخملا يف ينقت نواعم–

هذه لالخ نيوكتلاب نوينعملا نوفظوملا عضخي:٠١ ةداملا
.نيوكتلا تاسسؤمل يلخادلا ماظنلا ىلإ ةرتفلا

اذه لصأب ةيقرتلا لبق نيوكتلا جمارب قحلت :١١ ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم اهاوتحم ليصفت متيو ،رارقلا
.هالعأ7 ةداملا يف ةروكذملا نيوكتلل

،نيوكتلا ءانثأ نيفظوملا ةعباتمو ريطأت ىّلوتي :٢١ ةداملا
يف ةروكذملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملل ميلعتلا ةذتاسأ
تارادإلاو تاسسؤملل ةلهؤملا تاراطإلا وأ /و هالعأ7 ةداملا
.ةيمومعلا

ةيقرتلا لبق ،نيوكتلاب نوينعملا نوفظوملا مزلي :3١ ةداملا
ريرقت دادعإب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا بترلا ىلإ
.نيوكتلا جمانربب ةلص هل عوضوم لوح نيوكتلا ةياهن

ةـبــقارــملا أدـــبم بــســح فراــعــملا مييــقــت مــتي :٤١ ةداملا
بناجلا يف ةيرود تاناحتما لمشتو ةرمتسملا ةيجوــغادـيــبلا
.يقيبطتلاو يرظنلا

يف ةيقرتلا لبق نيوكتلا مييقت تايفيك متت :5١ ةداملا
:يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا بترلا

تادحولا عومجمل ةرمتسملا ةيجوغاديبلا ةبقارملا لدعم–
،١ لماعملا ،ةسّردملا

،١ لماعملا ،يقيبطتلا صبرتلا ةمالع–

.2 لماعملا ،نيوكتلا ةياهن ريرقت ةمالع–

لـبــق نــيوــكـتلا يــف يئاـهـنلا حاجنلا نالــعإ مــتي:6١ ةداملا
٠١/٠2 قوفي وأ يواسي اماع الدعم نيزئاحلا نيفظوملل ةيقرتلا

ةياهن ةنجل فرط نم ،هالعأ٥١ ةداملا يف روكذملا مييقتلا يف
:نم نوكتت يتلا نيوكتلا

لهؤملا اهلثمم وأ نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا–
،اسيئر ،انوناق

،هلثمم وأ ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم–

ةيمومعلا ةسسؤملل ميلعتلا ةذتاسأ كلس نع )2( نيلثمم –
.ةينعملا نيوكتلل

ةنجللا هّدعـ•ـت يذلا يئاهنلا حاجنلا رضحم نم ةخسن غّلبت
ةفيظولل ةيلحملا وأ ةيزكرملا حلاصملا ىلإ ،هالعأ ةروكذملا
نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،ةلاحلا بسح ،ةيمومعلا

.هعيقوت خيرات



5٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٢١
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لدعلا ةرازو

وينوي٠3 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
ةـصـتــخم نــعط ةــنــجل ءاــشــنإ نـمـضــتـي ،٠٢٠٢ ةـنـس
.لدعلا ةرازو يفظومب

`````````````````````````

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ماع ةيناثلا ىدامج9١ يف خّرؤملا٣٠–6٠ رمألا ىضتقمب– 
نوناـقـلا نـمضتملاو6٠٠2 ةـنس وـيــلوــي٥١ قـــفاوملا72٤١
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا٠١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
صاصتخا ددحي يذلا٤89١ ةنس رياني٤١ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا

عيبر١١ يف خّرؤملا١١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤89١ ةنس رياني٤١ قفاوملا٤٠٤١ ماــعيناثلا

ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا نع نيلثمم نييعت تايفيك
،ءاضعألا

يف خّرؤملا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

9 قفاوملا٤٠٤١ ماع بجر7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
نم٣2 ةداملا قيبطت تايفيك حضوي يذلا٤89١ ةنس ليربأ
٤٠٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا٠١–٤8 مقر موسرملا
ناجللا صاصتخا ددحي يذلا٤89١ ةنس رياني٤١ قفاوملا
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا

:يتأي ام رّرقي

ةرازو يفظومب ةصتخم نعط ةنجل أشنت : ىلوألا ةداملا
.لدعلا

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا نـعـطـلا ةــنــجل لــكشتت:٢ ةداملا
:يتآلا وحنلا ىلع ،هالعأ

،ةرادإلا يلثمم ءاضعأ )7( ةعبس–

.نيفظوملا يلثمم ءاضعأ )7( ةعبس–

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :3 ةداملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يتامغز مساقلب

 تالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ةيكلساللاو ةيكلسلا

١٤٤١ماـــــــع لاّوـــــــش٩١ يفخّرؤـــــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــــــق
:ةبعش حتف نمضتي ،٠٢٠٢ ةـــــــــنس وينوي١١ قفاوملا
تالاصتا“ : تاصصخت ،”ةيكلسالو ةيكلس تالاصتا“

،”ةــــــــــــــــيــمــقر تاـــيــجوـــــــــــــــــلوــنــكـتو ةــيــكــلــسالو ةــيــــكـــلــس
ةمظنأ”و”PIتاكبشو ةيكلس الو ةيكلس تالاصتا“
موــلــع“ : نادــيــم ،”ةــيــكــلسالــلاو ةــيـــكـــلسلا تالاصتالا

لينل ةيجوغاديبلا اهجمارب ددحيو ،”ايجولونكتو
تالاــــصتالل يـــنطولا دـــــــهعملاب ةلود سدنهم ةداهش
.لاصتالاو مالعإلا تاـــيجولونكتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالـصاوملاو دــيربلا ريزوو

ماع بجر٤ يف خّرؤـــــملا9١2-١7 مــــقر موـــسرملا ىــــضتقمب–
سوردلا ميظنت نمضتملاو١79١ ةنس تشغ٥2 قفاوملا١9٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل

هنم ضيوفتبو لّوألا ريزولا نع

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم مّلسي :7١ ةداملا
ىلع ،ايئاهن نيحجانلا نيفظوملل ةداهش ،نيوكتلا ةياهن دنع
.نيوكتلا ةياهن ةنجل رضحم ساسأ

ةرود يف ايئاهن مهحاجن نلعملا نوفظوملا ىّقري :٨١ ةداملا
.ةدوصقملا بترلا ىلإ ،ةيقرتلا لبق نيوكتلا

ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٩١ ةداملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

9١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر22 يف رئازجلاب رّرح
.9١٠2 ةنس ربمسيد




