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خرؤملا٣٤2-7١ مقريسائرلا موـسرملاىضتقمبو–
7١٠2 ةنستشغ7١قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلايذ٥2يف

،ةموكحلا ءاضعأنييعتنمضتملاو

خّرؤملا8٥٤ -٥٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنسربمفون٠٣قفاوملا٦2٤١ ماعلاّوش82يف

ةـيــلوألا داوملا دارــيــتساتاــطاشن ةسراممتاــيــفــيــك ددــحــي
،اهتلاحىلععيبلا ةداعإل ةهجوملاعئاضبلاوتاجوتنملاو
،مّمتملاولّدعملا

خّرؤملا١١١ -٥١ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحييذلا٥١٠2 ةنسويام٣قفاوملا٦٣٤١ ماعبجر٤١يف

،يراجتلالجسلايفبطشلاوليدعتلاو ديقلاتايفيك

 :يتأي اممسري

ماكحأضعب ممتيو موسرملا اذهلّدعي :ىلوألا ةّداملا
ماعلاّوش82يفخّرؤملا8٥٤ -٥٠ مقريذيفنتلاموسرملا

تايفيك ددحييذلا٥٠٠2 ةنسربمفون٠٣قفاوملا٦2٤١
تاـــجوـــتـــنملاو ةـــيـــلوألا داوملا دارــــيــــتساتاــــطاشن ةسرامم
لّدـــعملا ،اـــهـــتـــلاـــحىلععـــيـــبـــلا ةداـــعإل ةــــهــــجوملاعــــئاضبــــلاو
.مّمتملاو

مـــــقريذـــــيفنتلا موـــــــسرملا ماـــــــــكحأ مـــمتت :٢ ةّداملا
ربمفون٠٣قفاوملا٦2٤١ ماعلاّوش82يفخّرؤملا8٥٤ -٥٠

رركم٣ ةدامب ،هالعأروكذملاو ممتملاولّدعملا،٥٠٠2 ةنس
:يتأي امكررحت

داوملا داريتساتاطاشنسرامتال :رركم٣ةداملا“
ىلععيبلا ةداعإل ةهجوملاعئاضبلاوتاجوتنملاو ةيلوألا

نوناقلل ةعضاخلا ةيراجتلاتاكرشلافرطنمّالإ اهتلاح
ماكحأل اقبطتاباسحلاظفاحم ةباقرل ةعضاخلاويرئازجلا
8١يفخّرؤملا٥٠ -٥٠ مقررمألانم ،ةلدعملا ،٣١ ةداملا

٥٠٠2 ةـنسوــيــلوــي٥2قـــفاوملا٦2٤١ ماـع ةـيـناــثــلاىداــمــج
.”هالعأروكذملاو

موسرملانم٥ ةداملا ماكحأ مّمتتولّدعت :٣ ةّداملا
٦2٤١ ماعلاّوش82يفخّرؤملا8٥٤ -٥٠ مقريذيفنتلا
روكذملاو ممتملاولّدعملا ،٥٠٠2 ةنسربمفون٠٣قفاوملا
:يتأي امكررحتو ،هالعأ

راطإيف ةيراجتلاتاكرشلاىلعنيعتي :٥ةداملا“
:يتأي ام ،اهتاطاشن ةسرامم

عيزوتلاونيزختلل ةيساسألاتآشنملاىلعرفوتلا–
نيزختتارورضو مجحو ةعيبطل اقفو ةأيهملاو ةبسانملا

ىلـعلــهـستيتــلاو اــهـتاــطاشنعوـضوـــمعـــئاضبـــلا ةـياـــمـــحو
ّالإلمـعتستالنأبجييتـلاو اهـتبقارم ةــلهؤملاحلاصملا

داوملا دارــيــتسا ةــطشنأب ةــقالـــع اـــهـــليتـــلاتاـــيـــلـــمـــعـــلايــف
ىلععيبلا ةداعإل ةهجوملاعئاضبلاوتاجوتنملاو ةيلوألا

،ةينعملا ةيراجتلاتاكرشلاب ةصاخلا اهتلاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألاىدامج٢١يفخرؤم١5 -٨١مـقريذيفنت موسرم
لّدـعــــي ،٨١0٢ ةــنسرــياــنـــي0٣قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع
خّرؤـملا٨5٤ -50مـقريذــيفنتلا موسرـملامـّمـتيو
ةنسربمفون0٣قفاوـملا6٢٤١ ماـعلاّوـش٨٢يـف
تاـــــطاشن ةــــــسراممتاــــــيفيك ددــــــحييذـــــلا500٢
عئاضبلاوتاجوتنملاو ةـيلوألا داوـملا داريتسا
.اهتلاحىلععيبلا ةداعإل ةهجوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّنإ

،ةراجتلاريزوريرقتىلع ءانب–

٣٤١و٤ -٩٩ناتداملا اـميسال ،روـتسدـلاىلع ءانـبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماعرفص٣2يفخّرؤملا22 -٦٩ مقررمألاىضتقمبو–
ةفلاخمعمقبقلعتملاو٦٩٩١ ةنسويلوي٩قفاوملا7١٤١
سوؤر ةـــكرـــحوفرصلاـــبنيصاخلا مـــيـــظـــنـــتـــلاوعـــيرشتـــلا
،مّمتملاولّدعملا،جراخلاىلإونملاومألا

ىدامج٩١يفخرؤملا٤٠-٣٠ مقررمألاىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةنسويلوي٩١قفاوملا٤2٤١ ماعىلوألا

عئاضبلا داريتساتايلمعىلع ةقبطملا ةماعلا دعاوقلاب
 ،مّمتملاولّدعملا ،اهريدصتو

ىدامج٥يفخرؤملا2٠-٤٠ مقرنوناقلاىضتقمبو–
ددحييذلا٤٠٠2 ةنسوينوي٣2قفاوملا٥2٤١ ماعىلوألا
لّدـــعملا ،ةـــيراــــجــــتــــلاتاسراــــمملاىلع ةــــقــــبــــطملا دــــعاوــــقــــلا

،مّمتملاو

ىدامج72يفخرؤملا8٠-٤٠ مقرنوناقلاىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنستشغ٤١قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاولّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسراممطورشب

ىدامج8١يفخّرؤملا٥٠ -٥٠ مقررمألاىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنسويلوي٥2قفاوملا٦2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاولّدـــــــعملا ،٥٠٠2 ةـــــنسليلـــيمكتلا ةــــــيلاملانوــــــناق
 ،هنم٣١ ةداملا اميسال

مّرحم٣2يفخّرؤملا٣١ -٠١ مقرنوناقلاىضتقمبو–
نوناقنمضتملاو٠١٠2 ةنسربمسيد٠2قفاوملا2٣٤١ ماع
،هنم٦٦ ةداملا اميسال ،١١٠2 ةنسل ةيلاملا

خرؤملا2٤2-7١ مقريسائرلا موـسرملاىضتقمبو –
7١٠2 ةنستشغ٥١قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلايذ٣2يف

،لوألاريزولانييعتنمضتملاو
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،اهتاطاشن ةيصوصخل ةمئالملقنلئاسولامعتسا –

جوتنملا ةقباطم ةبقارمل ةمزاللاريبادتلا ذاختا–
عيرشتلل اقبطينطولابارتلاىلإ هلاخدإلبق دروتسملا

.امهبلومعملا ميظنتلاو

لوصحلا ةـــيـــنـــعملا ةــــيراــــجــــتــــلاتاــــكرشلاىلعبجــــي
صوصنملاطورشلاــب مازــتــلالاتاـــبـــثإ ةداـــهشىلع اـــقـــبسم
ةلهؤملاحلاصملا اهمّلست موسرملا اذه ماكحأيــف اهيلع
،ديدجتلل ةلباق )2(نيتنس ةدمل ةحلاص ةراجتلا ةرازول
.طاشنلا ةسرامميفعورشلالبقكلذو

لكبسح ،ةداملا هذه ماكحأقيبطتتايفيك ددحت
رــــيزوــــلانيبكرــــتشمرارـــــقبجومب ،ةـــــجاحلا دـــــنـــــع ،طاشن
.”نيينعملا ءارزولاوأينعملاريزولاو ةراجتلابفلكملا

لاثتمالاب ةينعملا ةيراجتلاتاكرشلا مزلت :٤ ةّداملا
نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتسلجأيف موسرملا اذه ماكحأل
 .ةّيمسّرلا ةديرجلايف هرشنخيرات

لجسلاتاجرختسمحبصت ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو
.رثألا ةميدع موسرملا اذه ماكحأل ةقباطملاريغيراجتلا

،موسرملا اذه ماكحأقيبطتتايفيك ددحت :5 ةّداملا
.ةراجتلابفلكملاريزولانمرارقبجومب ،ةجاحلا دنع

ةّيمسّرلا ةديرجلايف موسرملا اذهرشني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماعىلوألاىدامج2١يفرئازجلابرّرح
.8١٠2 ةنسرياني٠٣

ىيحيوأ دمحأ
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