
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� ط� ا
	��د ����        �  

ن �ف ط�ب ا����د ا�و
�	ق ا���������:  

� ا��ش إ��ط�ب و��  �� ا�وز�ر ا�#�ف "!��� ا� ���ك و 

&"ر ��� ' .ا���#ل ا��(ظ�

ن ا� �ل ا����ري ون ر&-� ا ��,ل ا�&"ر، �(د  � �& )

 .ا�����ء

�ف �2(' "�ن ��(�0ط و�وع ط�ب ا����د ��0ل ��� �: 

� ا07&�ص ا�#��5ن "���!���ل أو ا�&�"�رات أو ا����رب  )1      	��

 ����� (��	; ھؤ�ء و #ذا أ �ء و�>' ا�(��	; و ؤھ,��م و و ا�-�د

  .0��دا��م

 أوا�&�"�رات  أوا��2	� و ا�>�و�ت ا��>��2 "ط"�>� ا��!���ل  )2     

� ا�ز"�	ن ا�ر	� ��ن &,ل ا� (��ن 	��ا����رب ا�(�زة و �(د ا�����ء 

 .ا7&�ر��ن

� ا�����زات ا�>��� و ا��2(��  )3     	���لم �ا�,ز� ���(�5ذ ا� ��?� 

 .ا��' -رح "#�5ء�� ا���2م "��

ن 0��دة ا����د ��د ا�-,!�� �( & � . 

 

  

���
  ���ھ�� 
  

 :�دـا��� �

���م �	����� و ا�	��رات ا%
	�اف  ا��#�" �!��ءة ���� �

2�3 ا�01 و ذ�.  إط�رو ,+�رب &" ���د() ��'دة &" 

�� ا��6	�45ت���(�9 و �	�'(' �'ى ��7��5ا;��ت  أو/��

�	���ن  أو��A، ,	?�  أنا���=5=�� و ا�	6>���� ا�	" (+� 

. و  أوا��6	5ج  إ���ق
'م A	Dا�� ��?� أ�F6ا���دة �Eرا 

  .و GHا �?�	F ا���د(�

� �	
 :�ر و �����ـ� و ا��ـ�

�, ��6	�I�� ')'�, "& �Jة , ���
 �Hات  أوI�� ة'
 أو

��  أو�A4ز  أو��دة  أو&����K �6	5ج �
�'��  أو

 �DM،�7ةK5ب�" ��K) أ#�
.  

� ���
 :�ربـ� و ا���ـ���� ا��

 ،�)�K, أو ��	9 أو ,'رس أو ,+�ب أو ,���, �Oھ� �H


��� ,�'د �?�PQ أو &����Kت ا���دة أو  ��?�أو 

��A,�=5!� 5ج و	ا��6.  

    

  

 

 

 

  

��  �+�6 ا
	��د ا����
�ودع �ف ا����د �دى ��(� ا����د و � �م و -ل ">د     

ا��!2ق ن ط�"�2 !�وى ا��ف، ��ب أن � ����وز ا�ل ا�رد 

 �
,
أ0�ر ا"�داء ن ��ر�B ا �,م ) 03(��� ط�ب ا����د 

  .ا�ط�ب

� �(D0 ھذه ا���(� �دى ا�وز�ر ا�#�ف "!��� ا� ���ك و    �

  .و �#�ف "درا � ط�"�ت ا����د ا��ش

�� ا%
	��دD,  

ا���د &"ر ا��!���ل و ا����رب ! ب ��ل ا�&�-�ص  � �م   

� ا��ش ">د ا&ذ �2رر ن ا�وز�ر ا�#�ف "!��� ا� ���ك و "

  . رأي ��(� ا����د

��و�ف (E ا����د، ! ب ��ل ا�&�-�ص ��� ا�!��� ا��'    

�-� ا��ش�"د��� ���� ا� ���ك و !" �5�#  .�E ا�وزارة ا�

دة، ! ب ��ل    �<� ا�&�"ر ا�	��"2رار  ا�&�-�ص،�!دد 

� ا��ش�ن ا�وز�ر ا�#�ف "!��� ا� ���ك و .  

  

 

 



 

��اط�� ا�������� ا���#"ر�� ا��!ا ��� ا��

 وزارة�ا����رة�

 ا������ا�����������رة

ـ����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

 

ا����د  +��تـ(�وط و )�

 ��ا������ .-� ,��

 ا���3#	2 و .�1 ا�0/

 

��5ت ا���,��7 ����K+� ا��6�Kت Kام #�(� ا���	Mم ا'


ا#	��Kل ا%
	��د �Xي V!� �) اVT!�ل �STاض ,+�ر(� 

 �)���� �
Z ا����� ا��K	�' إ
Yم ا�5ز(� ا��!
 [�K, اره��� �3Tا Z
 �AVأ �]Y] ��3 01و 2�3 ا� .A	Dا��

باتنة        

328-13ا��ر�وم ا�
	��ذي ر�م   

��2013
��ر  26ا��ؤرخ ��    

  

  �M%ت #�� ا
	��د ا����� 
  

. و 2�3 ا�01    A	Dا�� �)���� �(�D� ا�5ز(� ا��!

  :ا%
	��د &" ا���%ت ا^,��


Z أ#�#�A ا%
	��د � �
'م اM	�ام ا�`�وط ا�	" #. 

�  � .ا%
	��دا�	?�(b ا�!�ذب &" �� ط

��5ت ا���,��7 ����K+� ا��6�Kت  �Kام #�(� ا���	Mم ا'


 .ا���Kو�E &" إط�ر 2�3 ا�01

ا#	��Kل ا%
	��د �Xي V!� �) اVT!�ل �STاض ,+�ر(�  �

  .أو إ�AVر(�

 �K,أو ,��35 ا�6`�طـ [ 

   �+)  �)���� �
Z ا����� ا��K	�' إ
Yم ا�5ز(� ا��!
 [�K, اره��� �3Tا Z
 �AVأ �]Y] ��3 01و 2�3 ا� .A	Dا��

  .,��35 ا�6`�ط ا�Gي ا
	�' �) ا4F أو
 

���م ���	����� أو ا%�	��رات أو � ،'�	Kا����� ا�� Z
 (�K	)

و ا���'دة 
) ط�(] 

 �A�
'م و54دھ�، (D	��K ا���6ھd ا��K	�ف  ���M "& 6>��، و	ا�

(K' ا����� ا��K	�H '`� ا�	����� أو ,��(� ا%�	��رات أو 

���	���Dات و  ��&�� F,�����, dQ�	= ��A�& �+D) +�رب و	ا�

  &" ���M أي ,���1 (�7أ 
Z ا�����

 �)���� �ا�5ز(� ا��!

� ,K'اده �!`, "&

 "& �)5�, �!�و GHا 

 "& ���1,
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�A ا�����  �K	D) "	ا� dا���6ھ  

���م ���	����� أو ا%�	��رات أو     � ،'�	Kا����� ا�� Z
 (�K	)

و ا���'دة 
) ط�(]  ا�	+�رب، ا#	��Kل ا���6ھd ا�����6

 �A�
'م و54دھ�، (D	��K ا���6ھd ا��K	�ف  ���M "& 6>��، و	ا�


Z ا��D	5ى ا�'و�".  

  H`5ف ا�	�����

(K' ا����� ا��K	�H '`� ا�	����� أو ,��(� ا%�	��رات أو      

���	���Dات و  ��&�� F,�����, dQ�	= ��A�& �+D) +�رب و	ا�

�� ا���7� P�) ���& �4ت�	6	5جا%#	6�.  

  

  
  

&" ���M أي ,���1 (�7أ 
Z ا����� 
  

       '�	Kا����� ا�� Z
 (�K	)مY
����(�  إ �ا�5ز(� ا��!

 ���1, �!�. و 2�3 ا�01 A	Dاده  (�7أا��'K, ��!`, "&

 "6�و GHا �!� ,�5(� &"  اTو���&" �F��A  أو&" #��ه  أوا�	

 ���M(H��Tدي  أو اe) اتI�A+	ا� �Kط�� "&Z���1 &"  إ�,

  .=`�ط ا�����


Yم �!� ,P�) ���1 ا
	��ده    fا F�
 (�K	) ��H. 


