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نيناوق
قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يف خّرؤم١0–02 مقر نوناق

ينطولا سلجملا ماهم ددحي ،0202 ةنس سرام03
هــــــتلـــــيــــكشتو تاـــــيـــــجولوـــــنــــكـــتلاو يــــــمــــــلعلا ثــــــحـــــبلل

.هـــميظنتو
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٥١-٠٤١و8٣١و6٣١ داوـــــملا اـــميسال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنب–
،هنم7٠2و6٠2و٤٤١و

22 يفخّرؤملا٥١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا9٣٤١ ماع ةجحلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مّرحم٤2 يفخّرؤملا١2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبـــساحـملاب قــــلعتملاو٠99١ ةـــنس تـــشغ٥١ قــــفاوملا١١٤١
،ةيمومعلا

ةجحلا يذ8١ يفخّرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناقلا نمـــضـــــتملاو999١ ةــنس لــــــيربأ٤ قــــــفاوـملا9١٤١ ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ةيناثلا ىدامج9١ يفخّرؤملا٣٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا72٤١ ماع
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

فدهي ،روتسدلا نم7٠2 ةداملل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا ماهم ديدحت ىلإ نوناقلا اذه
بلص يف ىعدـيو ،هـمـيـظـنـتو هـتـلـيـكشتو تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو
.”سلجملا“ صنلا

،لوألا ريزولا ىدل عضوي ةلقتسم ةئيه سلجملا:2 ةّداملا
.يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتيو

.رئازجلا ةنيدمب سلجملا رقم ددحي

يناثلا لصفلا
سلجملا ماهم

نم7٠2 ةداملا يف ةددحـملا ماهملا ىلع ةدايز :3 ةّداملا
ةسايسلل ىربكلا تاهجوتلا ديدحتب سلجملا فلكي ،روتسدلا
 .يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةينطولا

،تاــــيصوتو ءارآ ءادــــبإب ســـلجملا فــــلكي ،ةـــــفصلا هذـــــهبو
: لوح اميسال

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ىربكلا تارايخلا–

رـــيوطتلاو يـــملعلا ثـــحبلا رــــيوطتل يـــنطولا ططــــخملا–
 ،يجولونكتلا

،ثحبلل ةينطولا جماربلا نيب تايولوألا–

يــــعماـــجلا طــــــسولا يف يـــنقتلاو يـــملعلا عادـــــــــبإلا ةــــيـــــقرـــت–
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا يف هجامدإو

اهنيمثتو ةينطولا ةينقتلاو ةيملعلا تاردقلا ىلع ظافحلا–
،اهزيزعتو

تاسايسلل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا معد–
،ةيمومعلا

.تاعاطقلا نيب ام ثحبلا تاطاشن قيسنت–

ةينطولا ةسايسلا مييقتب سلجملا فلكي ،كلذ ىلع ةدايز
،اهجئاتنو اهتارايخو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل
.اهذيفنت ةعباتمو مييقتلا تايلآ دادعإ اذكو

ديدحتب قلعتت ةلأســــم لك يف هــــــيأرـــب سلـــــجملا يلدي :٤ ةّداملا
يــــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثـــــــحبلل ةــــينطولا ةــــــسايسلا

يملعلا ثحبلا تاطاشن جئاتن نيمثت اذكو اهمييقتو اهذيفنتو
ةيروهمجلا سيئر هيلع اهضرعي يتلا ،يجولونكتلا ريوطتلاو
.ةيمومعلا تائيهلاو ةموكحلاو

يلخادلا هماظن ىلع قداصيو سلجملا صحفي :٥ ةّداملا
ةلأسم لك لوح هيأر يدبي امك ،هتليصحو طاشنلا جمانربو
.سلجملا سيئر نم هيلع ضرعت

اــــهيلع قداـــصي يـــتلا رـــيراقتلاو ءارآلاو تاـــــيصوتلا غــــّـلبت
.ةيروهمجلا سيئرل ،سلجملا

ةغايصو ريراقتلا دادعإ راطإ يف سلجملا نكمي :6 ةّداملا
نم ءاضعأ ةوعد ،لوألا ريزولا حلاصم عم قيسنتلاب ءارآلا
هناكمإب ةيمومع ةسسؤمو ةئيه لوؤسم ّيأ اذكو ةموكحلا
.هلاغشأ يف هتدافإ
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لاجم يف نواعت تاقالع ةماقإ سلجملا نكمي:7 ةّداملا
عم يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ةيقرت
.تايميداكألا اميس ال ،ةينطولا تائيهلا

تائيهلا عم نواعت تاقالع طبر ،اضيأ سلجملا نكمي
.ماهملا سفن نمضت يتلا ةيبنجألا

ثلاثلا لصفلا
سلجملا ةليكشت

،اوـــضع )٥٤(نيـــعبرأو ةـــسمخ ســـلجملا مـــــضي :٨ ةّداملا
نوعزويو ،ةيروهمجلا سيئر مــهنّيعي ،ســـيئرلا مــهنيب نـــم
: يتأي امك

تايصخشلا نيب نم مهرايتخا متي ،اوضع )2١( رشع انثا–
تالهؤم يوذ ،ثــحبلا بـــعش فـــلتخم لــــثمت يـــتلا ةــــيملعلا

،تازاجنإو لاغشأب ةدكؤمو ةتبثم

تاردقلا نيب نــم مـــهرايتخا مـــتي ،اوـــضع )2١( رـــشع اـــنثا–
: تالاجم يف ةدكؤم ةربخ نوتبثي نيذلا ةينقتلا

،ريوطتلاو ثحبلا *

،يجولونكتلا ليوحتلاو عادبإلا *

،ثحبلا جئاتن نيمثت *

يــــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثـــــحبلا رييـــــست *
.هميظنتو هترادإو

تاءاــــفكلا نيــب نـــم مـــهرايتخا مـــتي ،ءاـــضعأ )8( ةـــينامث–
،جراخلاب ةميقملا ةينطولا ةيملعلا

ةيسيئرلا ةيداصتقالا تاسسؤملل نيرّيسم )6( ةتس–
،ريوطتلاو ثحبلا يف مهاست يتلا

،يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا نم تاراطإ )6( ةتس–
،ريوطتلاو ثحبلا يف مهرودو مهتاءافك بسح مهرايتخا متي

يداـــــــصـــــتقالا يــــنـــطولا ســــلـــجملا نـــــع )١( دـــــــــــحاو لـــــثـــــــــمم–
.يعامتجالاو

نأ هنأش نم ةئيه وأ صخش يأ ءاعدتسا سلجملا نكمي
.هلامعأ يف هدعاسي

ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا رضحي :٩ ةّداملا
ةريدملا ةينطولا ةئيهلا نع لوؤسملا هتفصب ،يجولونكتلا
سلجملا لاغشأ ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا

.يلوادت توص نودبو ةيراشتسا ةفصب

يسائر موسرم بجومب سلجملا سيئر ّنيعي:0١ ةّداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ،اهب فرتعملا ةينطولا تاءافكلا نيب نم
.لوألا ريزولا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.ةمئاد ةفصب هتفيظو سلجملا سيئر سرامي

بـــــــــــــــجوـــــمب،كلذـــــــــــــــك نورـــــــــــخآلا ســــــــــــــلجملا ءاـــــــــضعأ ّنيـــــعــــــــي :١١ ةّداملا
ةرم ديدجتلل ةـــلباق تاوــــنس )6( تــــس ةدــــمليـــــسائر موـــــسرم
.ةدحاو

.تاونس )٣( ثالث لك فصنلاب سلجملا ءاضعأ ةدهع ددجت

ءاهتنا دنع ،سلجملا ءاضعأ )١/2( فصن ديدجت يرجي
ءانثتساب ،ىلوألا ةدهعلا لالخ ،ةعرقلاب بحسلاب ةثلاثلا ةنسلا
اوبحس نيذلا ســلجملا ءاــضعأ فالـــختسا يرـــجيو ،ســــيئرلا

مت يذلا ءارجإلا سفن بسحو اهسفن طورشلا قفو ةعرقلاب
 .هب مهنييعت

وأ ةلاقتسالا ببسبســــلجملا وـــضع بــــصنم روــــغش دــــنع
طورشلا سفنب ةيقبتملا ةدملل ديدج وضع ّنيعي ،رخآ ببسل
.لاكشألاو

يأ يف اّريسم نوــــكي نأ ســــلجملا وـــضع نــــكمي ال:2١ ةّداملا
ةــــينطولا ةــــسايسلا دادــــــعإ يف مـــــهست ةـــــسسؤم وأ ةــــــئيه وأ ةرادإ
.اهذيفنتو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

عبارلا لصفلا
هريسو سلجملا ميظنت

: ةيتآلا لكايهلا نم سلجملا نوكتي:3١ ةّداملا

،سيئرلا–

،ةماعلا ةيعمجلا–

،بتكملا–

،ةنامألا–

.ةمئادلا ناجللا–

ريكفتو لمع جاوفأ ءاشنإ ،ةـــجاحلا دـــنع ،ســــلجملا نــــكمي
هــــتاطاشن لاـــجم يف ءارــــبخو نييـــــئاصخأ مــــضت ةيـــتاعوضوم
.سلجملا جراخ تايصخش نيب نم

: ةيتآلا تاـيحالصلا ســـلجملا ســـيئر سراــــمي:٤١ ةّداملا

،اهلاغشأ ىلع فرشيو ةماعلا ةيعمجلا سأري –

 ،يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع سلجملا لثمي–

ةايحلا لاــمعأ عــــيمج يفو ءاـــضقلا ماـــمأ ســــلجملا لـــثمي–
،ةيندملا

،سلجملا تاطاشن عيمج قسني–

،ةماعلا ةيعمجلا تايصوت ةعباتم ىلع رهسي–

ةـقـيرـط مـهـنأشب ررـقـتـت مـل نـيذـلا نيمدـخــتسملا نــّيــعــي–
،اهب نييعتلل ىرخأ

يمدختسم عيمج ىلع ةيبيدأتلاو ةيّملسلا ةطلسلا سرامي–
،سلجملا

،سلجملا ةينازيم ذيفنت ىلع رهسي–

،سلجملا تاقفنل يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه–

.سلجملل ماعلا نيمألل هتايحالص نم ءزج ضيوفت هنكمي–
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سيئر ىلإ سلجملا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا مدــقــي امك
.ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع ةقداصملا دعب ،ةيروهمجلا

تاـــــــسارد يرـــــــيدم )٤( ةعـــــــبرأ ســــــيئرلا دـــــعاـــــسي :٥١ ةّداملا
سيئر نم حارتقا ىلع ءانب ،يسائر موسرم بجومب نونيعي
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو ،سلجملا

لاــــغشألا رــــيضحتب تاـــساردلا ورــــيدم فــــــــلكي :6١ ةّداملا
يف لك ،تاسارد ريدم لك ددحي ،راطإلا اذـــه يفو .اـــهتعباتمو
لاـــغشأ رـــيسل ةدـــيفملا تاـــمولعملاو قــــئاثولا ،هـــطاشن لاـــجم
ءارآلا عيراشم رضحيو .اهلالغتساو اهعمجب موقيو ،سلجملا

.سلجملا ىلع ةضورعملا ىرخألا لاغشألاو تاساردلاو

ســــلجملل اــــيــلعلا ةــــئيــــهلا يه ةــــماــــــعلا ةــــيعـــــمجلا :7١ ةّداملا
.هئاضعأ لك نم لكشتتو

سلجملل ةررقملا ةئيهلا يه ةماعلا ةيعمجلا :٨١ ةّداملا
.اهتايحالصب ةطبترملا لئاسملا عيمج لوح لدابتلل ءاضفو

: يتأي ام ىلع ،صوصخلا ىلع ،قداصت ،ةفصلا هذهبو

،سلجملا طاشن جمانرب–

،سلجملا ةينازيم عورشم–

.سلجملل يونسلا ريرقتلا–

.ىلوألا اهترود يف سلجملل يلخادلا ماظنلا ىلع قداصت امك

ةــــنسلا يف )2( نيــــترم ةـــماعلا ةــــيعمجلا عــــمـتجت :٩١ ةّداملا
رـــيغ ةرودل اــــهؤاعدتسا نـــكميو .ةــــيداع ةرود يف ،لقألا ىلــــع
سيئر وأ لوألا ريزولا وأ ةيروهمجلا سيئر فرط نم ،ةيداع
.اهئاضعأ )2/٣( يثلث نم ةردابمب وأ سلجملا

روضحبّ الإ ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا حصت ال:02 ةّداملا
 .اهئاضعأ )2/٣( يثلث

عامتجال ةماعلا ةيعمجلا ىعدتست ،باصنلا لمتكي مل اذإو
عمتجت ،ذئنيحو .مايأ )8( ةينامث هاصقأ لجأ يف دقعني ٍناث
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ةماعلا ةيعمجلا

تايصوتب ،ةلاحلا بسح ،ةماعلا ةيعمجلا ّربعت :١2 ةّداملا
.تاساردو ريراقتو ءارآو

تاساردلاو ريراقتلاو ءارآلاو تايصوتلا ىلع ةقداصملا متت
يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ ةيبلغأب
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع

رــــــضاـــحم يف ةماـــــعلا ةيـــعـــمــــجلا لاغــــشأ نّودــــت:22 ةّداملا
سيئر هعّقويو هيلع رّشؤيو همّقري صاخ لجس يف لجست
.ةسلجلا بتاكو سلجملا

يبئانو ،سلجملا سيئر نم بتكملا لكشتي:32 ةّداملا
.سيئرلا )2(

ةيعمجلا فرط نم سلجملا سيئر )2( ابئان بختني
.ةماعلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع بتكملا فلكي :٤2 ةّداملا

ىلع هـــضرعو ســـلجملل يلـــخادلا ماـــظنلا عورـــشم دادــــعإ –
،هيلع ةقداصملل ةماعلا ةيعمجلا

،ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا لامعأ لودج دادعإ –

،سلجملا تاطاشن جمانرب ذيفنت –

.ذيفنتلا ّزيح ةماعلا ةيعمجلا تايصوت عضو ىلع رهسلا –

موسرم بجومب نّيعي ماع نيمأ ةنامألا رّيسي :٥2 ةّداملا
هماهم ىهنتو .سلجملا سيئر نمحارتقا ىلع ءانب ،يسائر
.اهسفن لاكشألا بسح

لاغشأ ميـــظــــنتو قيســــنتب ماعلا نيــــمألا فّلكي :62 ةّداملا
.سلجملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

،سلجملا لاغشأ ميظنتو ريضحت ىلع رهسلا–

ةيلاملاو ةينقتلاو ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا رييست–
،سلجملل

سيئر نم ضيوفتب ،اهعفدو تاقفنلا تامازتلاب مايقلا–
،سلجملا

اــــــقــبط هــــظفحو ســــلجملا فــــيشرأ بـــــيترت ىلـــــع رــــــهسلا–
.هب لومعملا ميظنتلل

.ينقتو يلامو يرادإ لكيه ماعلا نيمألا دعاسي:72 ةّداملا

ءانب ،ميظنتلا قيرط نع سلجملل يرادإلا ميظنتلا ددحي
.ةماعلا ةيعمجلا نمحارتقا ىلع

.سلجملا ءاضعأ نم ناجللا لكشتت:٨2 ةّداملا

.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف اهتايحالصو ناجللا ددع ددحي

صـــــــــخش لكب اهلاــغـــــشأ يف نيعــــتـــــــســــت نأ ناــــجللا نـــــــكــــمي
.ةءافك يذ

،اهريسو ىرخألا سلجملا ةزهجأ تايحالص ددحت:٩2 ةّداملا
.سلجملل يلخادلا ماظنلا قيرط نع

فرـط نـم سلـجـمــلــل يلخادــلا ماــظــنــلا ىلع ةــقــفاوملا مــتــت
. ةماعلا ةيعمجلا هيلع قداصت نأ دعب ،لوألا ريزولا

تاسسؤملاو تائيهلاو ةيرازولا رئاودلا مزلت:03 ةّداملا
تايطعملاو ريراقتلاو تامولعملاب سلجملا غالبإب ،ةيمومعلا
.هماهم ةيدأتل ةيرورضلا ةيئاصحإلا

ىلع سلجملا لاغشأ نعةجتانلا قئاثولا رشنت :١3 ةّداملا
.لوألا ريزولا يأر دعبو سلجملا بتكم نم ةحئال ساسأ

ةطلس ةقفاوم دعب ،راطخإلا ىلع ةبترتملا لاغشألا رشنتو
.راطخإلا



02  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش١١
7م0202 ةنس ليربأ٥

سماخلا لصفلا
ةيماتخو ةيلام ماكحأ

تاساردلا ريدمو ماعلا نيمألاو سيئرلا فئاظو :23 ةّداملا
.ةلودلا يف ايلع فئاظو

رــيدــمو ماــعــلا نيمألاو سلـــجملا سيـــئر بصنـــم فـــّنصي
.ميظنتلا قيرط نع ،تاساردلا

قيرط نع ،سلجملا ءاضعأ ةأفاكم تايفيكو غلبم ددحي
.ميظنتلا

نويــنــــقتلاو نوـــيرادإلا نومدخــــتسملا عضـــــخي :33 ةّداملا
.ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا ماكحأل

لئاــــسولا سلــــجملا فرــــصت تـــحت ةلودلا عـــــــضت :٤3 ةّداملا
.هريسل ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا

تاداريإلل باب ىلع سلجملا ةينازيم لمتشت:٥3 ةّداملا
 : تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا تامهاسم –

.لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.هماهم ةيدأتل ةيرورض ىرخأ ةقفن لك–

هضرعيو ةينازيملا عورشم ماعلا نيمألا ّرضحي :63 ةّداملا
نم هيلع ةقداصملا دعب ،لوألا ريزولا ىلع سلجملا سيئر
.سلجملل ةماعلا ةيعمجلا فرط

ةبساحـملا دعاوق بسح سلجملا ةينازيم كسمت :73 ةّداملا
.ةيمومعلا

ّنيعي بساحم نوعل لاومألا ةكرحو ةبساحـملا كسم دهعي
.ضرغلا اذهل

بسح سلجملا تاقفنل ةيلبقلا ةبقارملا سرامت:٨3 ةّداملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا يف اهيلع صوصنملا طورشلا
ضرغلا اذهل هــّنيعي يلاـــم بـــقارم فرـــط نــــم ،اــــمهب لوــــمعملا
 .ةيلاملاب فلكملا ريزولا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف نوـــــناقلا اذـــــه رـــــشني :٩3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠٣ قـفاوملا١٤٤١ ماــــع ناـــبعش٥يف رــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يفخّرؤم20-02 مقر نوناق
١2-٥١ مــــــــــقر نوــــناــــقلا لّدــــعي،0202 ةــــنس سراـــم03
03 قــــــفاوــــملا73٤١ ماـــــع لوألا عـــــــيبر٨١ يفخّرؤــــملا
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥١02 ةنس ربمسيد
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٥١-٠٤١و8٣١و6٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم7٠2و6٠2و٤٤١و

ةجحلا يذ8١ يفخّرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو999١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا9١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

ماع نابعش٥ يفخّرؤملا١٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
سلجملا ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١
،هميظنتو هتليكشتو تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
7٣٤١ ماـــــــع لوألا عــــيبر8١ يفخّرؤــــملا١2–٥١ مـــــقر نوـــــناقلا

.هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم١١ ةداملا لّدعت :2 ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

:يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

ثحبلا عيضاومب ةلّمحـملا ثحبلا رواحم ززعت:١١ ةداملا“

ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيملعلا فادهألا نع رّبعت يتلا
ناجللاو ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا اهدعت يتلا ،اهقيقحت عمزملا
فرــــط نــــم ،اــــهصخي اــــميف لــــك ،تاـــــعاطقلا نيب ةـــــكرتشملا
ثحبلل ةينطو جمارب يف جـمدتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا

ىلع اهضرعل ،تاعاطقلا نيب ةكرتشمو تاصصختلا ةددعتم
ثدحـملا تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا

 .”روتسدلا نم6٠2 ةداملا بجومب
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