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يف خرؤملا663-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا4102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا6341 ماع رفص22
اهب حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف

يف خرؤملا27-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
5102 ةــــنس رـــــياربف11 قــــفاوملا6341 ماــــع يـــناثلا عــــيبر12
ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
اـــــــهماهم دـــــيدحتو ،اــــــــــهتحفاكمو ةـــــــــلقنتملا رـــــــيغ ضارـــــــمألا نــــــم
،اهريسو اهميظنتو

خرؤملا242-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ02 يف

ةيفيرلا ةــــيمنتلاو ةـــــحالفلا رـــــيزو تاـــــيحالص دّدحي يذـــــــلا
،يرحبلا ديصلاو

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم82 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
6241 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ4 يف خرؤـــــملا464-50 مـــــقر يذيــــــــــفنتلا
روكذملاو ممتملاو لدعملا ،5002 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
حلملل ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.ةيئاذغلاةيعونلا يذ

يذ حـــــــلملا ىلع رارــــــقلا اذــــــه ماـــــكحأ قــــــبطُت:2 ةداملا
ناـــك ءاوـــس يرـــشبلا كالـــهتسالل هـــجوملا ةـــيئاذغلا ةـــيعونلا
قبطت امك .ةيئاذغلا ةعانصلل وأ كلهتسملل رشابملا عيبلل
وأ/و ةيئاذغلا تافاضملل معادك لمعتسملا حلملا ىلع اضيأ
.ةيذغملا رصانعلل

يذ حلم“ ـب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقُي :3 ةداملا
نم اـــــساسأ نّوــــــكــتملا يروــــــــــلبلا جوـــــــــتنملا  :“ةـــــيئاذـــغ ةــــــــيعوــــن
تاــخــبسلا نــم هــيـــلـــع لصحـــتملا ،)lCaN( موــيدوصلا رــيروــلــك
ةجتانلا ةحلاملا ليلاحملا نم وأ يرخصلا حلملا نمو ةحلاملا

.يرخصلا حلملا لالحنا نع

ةيئاذغلا ةيعونلا وذ حلملا يوتحي نأ بجي :4ةداملا
)lCaN( مويدوصلا ريرولك ىلع ،هالعأ3 ةداملا يف فّرعملا

،فاجلا صـلختسملا نــــم%79 نـــــم رـــــثكأ وأ يواـــــسي لدــــــعمب
.تافاضملا باسح نودب

دويلاب ةيئاذغلا ةيعونلا يذ حلملا ميعدت متي :5ةداملا
يراـــــسلا مــــــيظنتلا يف اــــــهيلع صوـــــصنملا طــــــــباوضلل اـــــــــقبط

.لوـــــعفملا

ةيئاذغلا ةيعونلا وذ حلملا لكشي ال نأ بجي :6ةداملا
نأ بجيو ،كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ ،رارقلا اذه عوضوم
اميس ال ،لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلا تابلطتملل بيجتسي
ءاــــيشألاو تاــــنوكملاو ةــــيئاذغلا تاــــفاضملاب ةــــقلعتملا كلــــت

ةراجتلا ةرازو

0441 ماــــــع مرـــــحم82 يفخّرؤـــــم كرتشم يرازو رارــــق
ماــــظنلا نــــــمضتي ،8102 ةـــــنس رــــــبوتكأ8 قــــــفاوملا
ةــــيعونلا يذ حـــــلملا صــــئاصخب قـــــلعتملا يـــــنقتلا
.ةــــــيئاذغلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

52 يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا04-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
لعجي يذلا0991 ةنس رياني03 قفاوملا0141 ماع بجر3
،دويلا ىلإ راقتفالا ءاقتال ايرابجإ دويلا حلم عيب

خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا464-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو5002 ةنس ربمسيد6 قفاوملا6241 ماع ةدعقلا يذ4
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم82

خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52 يف

حالـــــصإو ناـــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددــــــحي يذـــــــلا
،تايفشتسملا

خرؤملا412-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2102 ةنس ويام51 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف

ةيئاذغلا تافاضملا لامعتسا تايفيكو طورش ددحي يذلا
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا يف

خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3102 ةنس ربمفون9 قفاوملا5341 ماع مرحم5 يف

،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا ددحي

خّرؤملا142-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4102 ةنس تشغ72 قفاوملا5341 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي
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ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو
كالــهـــتسالـــل ةـــيـــئاذـــغـــلا داوملا عضو ةـــيـــلـــمـــع ءاـــنـــثأ ةـــيـــحصلا
.يرشبلا

صوصنملا ةيرابجإلا تانايبلا ىلع ةدايز :7ةداملا
مالــــــعإب قـــــــلعتملا لوـــــــعفملا يراــــــــسلا مـــــــيظنتلا يف اـــــــــهيلع
ةــــــيعونلا يذ حــــــلملا مــــــسو نـــــمضتي نأ بــــــجي ،كلـــــهتسملا
: ةــــــيئاذغلا

“ دوـيـلاـب ةـيـئاذـغلا ةـيـعوـنـلا وذ حـلـم “: عيبلا ةيمست –
حلم“ وأ“ دويلاب خبطملا حلم“ وأ“ دويلاب ةدئاملا حلم“ وأ
،“ دويلاب خبطلا

طقف ةصصخم“ يريجشلا حلملا “: عيبلا ةيمست –
حالـــــــمأ نـــــــم رــــــــثكأ وأ دــــــحاو ىلــــــــع يوــــــتحي يذـــــــــلا حــــــلملل
ةيلمع ءانثأ يحلملا لولحملا ىلإ فاضملا ،دينايسوريف
،رولبتلا

ةرارحلاو ةبوطرلا نع ديعب ناكم يف ظفحي “ : نايب –
.“ ءوضلاو

ةيئاذغلا ةيعونلا يذ حلملا مادختسا نكمي:8ةداملا
هذهب عابي يذلاو ،ةيذغملا رصانعلا نم رثكأ وأ ةدحاول معادك
.ةيمومعلا ةحصلاب قلعتت بابسأل ةفصلا

،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت
.ةحصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةــــــــيعونلا وذ حــــــــلملا ضرـــــــــــعتي ال نأ بــــــــــــجي:9ةداملا
ةــــــعشأ وأ ةدـــــئازلا ةـــــبوطرلا وأ رـــــــــطملا ىلإ دوـــــــيلاب ةـــــيئاذغلا
وأ لـــقنلا وأ نـــــيزختلا لــــحارم عــــيمج يف ةرــــشابملا ســــمشلا
.عيبلا

دوــيــلاــب ةــيــئاذــغــلا ةــيــعوــنــلا وذ حــلملا نّزــخـــي نأ بجـــي
.نييفاك فييكتو ةيوهت تاذ نزاخم يف بضوملا

)1( ةدحاو ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست :01ةداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن نم

ةّيمـــــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــــه رـــــشني:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوـــملا0441 ماــــــــع مرــــــــــحم82 يف رــــــــــئازجلاب رّرــــــح
.8102 ةنس ربوتكأ8

مجانملاو ةعانصلا ريزو
يفسوي فسوي

ةراجتلا ريزو
بالج ديعس

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

       
      

    

  

      
      
   

      
     
      

     
      

   

     
       

       
  

      
      
      

     

   

      
      
       

        
    

        
      

       
      

        
  

       
  

      
  


