
نيناوق
ةيناثلا ىدامج61 يفخرؤم20-٨1 مقر يوضع نوناق

ممتيو لدعي ،٨102 ةنسسرام٤ قفاوملا٩٣٤1 ماع
رفـــص٤ يفخرؤــــملا10-٨٩ مـــقر يوــضعلا نوناــقلا

قلـــعتملاو٨٩٩1 ةنــس وــياـــــم0٣ قـــفاوـــملا٩1٤1 ماــــع
.هلمعو هميظنتو ةلودلا ســلجم تاــصاـــصتخاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)3 ةرقفلا(631 داوـمـلا اـمـيـس ال ،روــتـسدـلا ىـلـــع ءاـنـب–
)3و2 ناـترــــقـفـلا(1٧1و161و٤٤1و2٤1و1٤1و )2 ةرـــقــفلا(٧31و
 ،هنم  )3 ةرـقـفـلا(191و )2 ةرـقـفـلا(681و2٧1و

٤ يف خرؤـملا1٠-89 مقر يوــضعلا نوــناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قـفاوملا91٤1 ماـع رفص

لدــعملا ،هــلــمــعو هــمــيــظــنــتو ةـــلودـــلا سلـــجـــم تاصاصتـــخاـــب
،ممتملاو

12 يف خرؤملا11-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥2٤1 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

٠1 يف خرؤملا11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
٥٠٠2 ةــنس وــيــلوــي٧1 قــــفاوملا62٤1 ماـع ةـيــناــثــلا ىداــمــج
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

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

رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو–

،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو–



51  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩1
7م٨102 ةنس سرام٧

: هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

ليدعـت ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ميمتتو
تاصاصتخاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا91٤1
.ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

نـــم٤1و٤و3و ىلوألا داوـــملا مـــمتتو لدــــعت:2 ةّداملا
91٤1 ماـــع رــــفص٤ يف خرؤـــملا1٠-89 مـــقر يوـــضعلا نوناــــقلا
ررـــــحتو ،هالــــعأ روـــكذــــملاو8991 ةـنـــس وــــياـــم٠3 قـفاوـــمـلا

:يتأي امك

تاصاصتخا يوضعلا نوناقلا اذه ددحي: ىلوألا ةداملا”
161و2٤1و631 داوملل اقبط ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم
.” روتسدلا نم2٧1و1٧1و

،روتسدـلا نم٧٠1 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :3 ةداملا”
 .” ةمصاعلا رئازجلا يف ةلودلا سلجم رقم ددحي

عــيراشم يف هــيأر ةـــلودـــلا سلـــجـــم يدـــبـــي:٤ ةداملا”
اذه اهددحي يتلا طورشلا بسح ،رماوألا عيراشمو نيناوقلا
.” يلخادلا هماظن نمض ةددحملا تايفيكلاو يوضعلا نوناقلا

هتاصاصتخا ةسراممل ،ةلودلا سلجم مظني:٤1ةداملا”
هذــه ميسقت نكميو ،فرغ لكش يف ،يئاضقلا عباطلا تاذ
.ماسقأ ىلإ فرغلا

،يراشتسالا عــــباــــطـــــلا تاذ هـــــتاصاصتـــــخا ةسراـــــمملو
.” ةيراشتسا ةنجل لكش يف مظني

ثلاثلا بابلا نم عبارلا لصفلا ناونع لدعي:٣ ةّداملا
ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا نم
ررحيو ،هالعأ روكذملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا91٤1
: يتأي امك

عبارلا لصفلا “

” يراشتسالا عباطلا تاذ ةلودلا سلجم ةليكشت

83و٧3و63و٥3 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةّداملا
يوضعلا نوناقلا نم3ررـكم1٤و رركم1٤و1٤و٠٤و93و
ويام٠3 قفاوملا91٤1 ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو8991 ةنس

يراشتسالا لاجملا يف ةلودلا سلجم لوادتي:٥3 ةداملا”
.” ةيراشتسا ةنجل لكش يف

عيراشم يف اهيأر ةيراشتسالا ةنجللا يدبت:63 ةداملا”
.” رماوألا عيراشمو نيناوقلا

سلجم سيئر ةيراشتسالا ةنجللا سأري:٧3 ةداملا”
ةثالثو ،فرغلا ءاسؤرو ةلودلا ظفاحم نم لكشتتو ،ةلودلا
سلجم سيئر لبق نم مهنييعت متي ،ةلودلا يراشتسم )3(
.ةلودلا

فصن روضحب ةيراشتسالا ةنجللا تاعامتجا حصت
.لقألا ىلع ،اهئاضعأ ددع

نــم اوــنــيــعــي وأ مــهسفــنأب اوــكراشي نأ ءارزوــلا نــكـــمـــي
ةعباتلا اياضقلا يف لصفلل ةصصخملا تاسلجلا يف مهلثمي
93 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ،مهتاعاطقل
.” هاندأ

رـــصقأ يف ،ةــيراــــشتسالا ةـــنجللا سردــــت:83 ةداملا”
تالاحلا يف نيناوـــــقـــــلا عـــــيراشمو رـــــماوألا عــــــيراشم ،لاــــــجآلا
.” اهلاجعتسا ىلع لوألا ريزولا هبني يتلا ةيئانثتسالا

نورضحي نيذلا ةرازو لك ولثمم نيعي:93 ةداملا”
،مهتاعاطقل ةعباتلا اياضقلا يف ةيراشتسالا ةنجللا تاسلج
،ةيزكرم ةرادإ ريدم ةبترب ايلعلا فئاظولا باحصأ نيب نم
.” لقألا ىلع

يئاضقلا عباطلا تاذ تاءارجإلا عضخت:٠٤ ةداملا”
ةــيـــندملا تاءارـــجإلا نوـــناـــق ماـــكـــحأل ةـــلودـــلا سلـــجـــم ماـــمأ

.” ةيرادإلاو

عــيراشمب ةــلودــلا سلـــجـــم راـــطـــخإ مـــتـــي:1٤ ةداملا”
دعب ةموكحلل ماعلا نيمألا لبق نم رماوألا عيراشمو نيناوقلا

رصاـنـع عـيـمـجــب ةــقــفرــم نوــكــتو اــهــيــلــع ةــموــكحلا ةــقداصم
.” ةلمتحملا فلملا

ةداملا يف روكذملا فلملا مالتسا دعب: رركم1٤ ةداملا”
دـــحأ ،رـــمأ بجومب ،ةـــلودـــلا سلـــجـــم سيـــئر نيعـــي ،هالــــعأ1٤
.” اررقم ،ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ

ةيراشتسالا ةنجللا تالوادم ذختت:3 رركم1٤ ةداملا”
لداــــعــــت ةــــلاــــح يفو ،نــــيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ةــــيــــبـــــلـــــغأب
.” احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا

ةديرجلا يف يوضعلا نوناقلا اذه رشني:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس سرام٤

ةقيلفتوب زيزعلا دبع




