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،باسحلا اذه يف ةديّقـــملا تاقفنلاو تاداريإلا ةنّودم ددحت
نوؤشلاــــــب فــــــلـــــــكملا رـــــــيزوـــــــلا نيب كرـــــــتشم رارـــــــق بجومب

.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةيجراخلا

باسح مـــيـــيـــقــــتو ةـــعــــباــــتــــم تاـــــيــــفــــيـــــك ددــــــحت:٤ ةّداملا
بجومب ،هالعأ روكذملا2٠٣-Gÿ`ÉU¢ Qbº 6٤١ صيصختلا

Q eû°Î∑ HÚ GdƒRjô GŸµ∏∞ HÉdû°ƒDh¿ GÿÉQL«á hGdƒRjôارق

GŸµ∏∞ HÉŸÉd«á.

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــــشنــــي:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم٣١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ماــهم ددـــحي ،٩١٠٢ ةـــنس وـــــيلوي٠٣ قــــــفاوملا٠٤٤١
تاذ ةــــــيمومعلا تاـــــــسسؤـــملل ةــــــينطولا ةودــــــــنلا
اــــــــهميظنتو يـــــــــجوــــــــلوـــــــنكتلاو يــــــــمـلـعلا عــــــــــباطلا

.اـــــــــهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحـــــبلا لوـــــــح يـــهــــيـــــجوــــتلا

،هنم2٣ ةداملا اميس ال

22 يف خّرؤملا١2-2١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2١٠2 ةنس رياني6١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

تاذ ةــيرــكسعــلا ةسسؤمـــلـــل يجذوـــمـــنـــلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خّرؤملا8٠2-١٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١٠٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةـــيـــنـــطوـــلا ةودـــنـــلاو ةـــيوـــهجلا تاـــئيـــهـــلا تاـــيــــحالص ددــــحــــي
،اهريسو اهليكشتو تاعماجلل

يف خّرؤملا6٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

8١ يف خّرؤملا١8-٣١ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم2٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٠٣ قـــــفاوــــــملا٧٣٤١ ماــــــع لوألا عــــيـــــبر8١ يف خّرؤـــــملا١2-٥١
لوح يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد
موسرملا اذه فدهي ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا
تاذ ةيمومعلا تاـسسؤملل ةيـنـطولا ةودنـلا ماــهم ديدحت ىلإ
يتـلا ،اهريـسو اهمـيـظنتو  يجوـلوـنــكــــتلاو يمـلـــــعلا عـباـــــطلا

.”ةينطولا ةودنلا” صنلا بلص يف ىعدـت

فلكملا ريزولا ىدل ةـيـــنـــطوــــلا ةودـــــنلا عــــضوـــــت:٢ ةّداملا
.يملعلا ثحبلاب

قـيسنـتـلـل ةـيـنـطو ةــئيــه ةــيــنــطوــلا  ةودــنــلا:٣ ةّداملا
تاسسؤملا رــيوــطــتــب ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــطشنألا لوـــح رواشتـــلاو
قيبطت اذكو يجوـــلوـــنـــكــــتلاو يملعلا عــــباـــــطلا تاذ ةيمومعلا
يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لاــــجــــم يف ةررــــقملا ةــــيــــنــــطوــــلا ةساــــيسلا

ءارآلا ءادبإب فلكت ،ةفصلا هذهبو .يجولونكتلا ريوطتلاو
: لوح اصوصخ ،تايصوتلاو

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ريوطت قافآ–

،ةررقملا جماربلا ذيفنت ةلاح–

ريوطتلاو يملعلا ثحبلاب ةقلعتملا حالصإلا عيراشم–
،يجولونكتلا

يعاــــمـــتــــجالا عاــــطــــقــــلا عــــــم ةـــــكارـــــشلا رــــيوــــطــــت قاـــــفآ–
ثحـــبـــلا جئاـــتـــن نيمــــثــــت لاــــجــــم يف اــــمــــيس ال ،يداصتــــقالاو
،يجولونكتلا ليوحتلاو راكتبالاو

ةينطولا ةكبشلا عضوب حمست يتلا لئاسولاو قرطلا–
،اهريوطتو ينقتلاو يملعلا مالعإلل

نيب ام نواعتلا ريوطتب حمست يتلا لئاسولاو قرطلا–
،ةيلودلاو ةينطولا ثحبلا تاسسؤم

.يملعلا عباطلا تاذ ةيميظنتلا صوصنلا عيراشم–
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لــبــق ةـــيـــنـــطوـــلا ةودـــنـــلا ءاضعأ ىلإ تاءاـــعدـــتسالا لسرـــت
ةرودلا داقعنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ
نسحلا ريسلل ةيرورض ةقيثو لكبو لامعألا لودجب ةقفرم
.اهلاغشأل

ةيبلغأب ةينطولا ةودنلا تايصوتو ءارآ ذختت:٠١ ةّداملا
.رضاحم يف لجستو ،نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ

سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احجرم

ثحبلاب فلكملا ريزولا ىلإ اهتايصوتو ةودنلا ءارآ عفرت
)٥١( رشع ةسمخلا لجأ يف نيينعملا ءارزولا ىلإو يملعلا

.عامتجالا يلت يتلا  اموي

يف ةـــيـــنـــطوــــلا ةودــــنلا رـــيــــس تاـــقـــفــــــن دــــّيــــقــــت:١١ ةّداملا
ثحــبــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا ناوــنــعــب ةصصخملا تاداــمـــتـــعالا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موـــسرـملا اذــــه رـــشنــــي:٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم٤١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ةمئاق مّمتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١
ءاسنــلاو تاــيــتــفــلا لاــبــقــتسال ةــيــنـــطوـــلا زـــكارملا

.بعص عضو يف نه نمو فنعلا اياحض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينــطوــلا نــماضتــلا ةرــيزو رــيرــقــت ىلع ءاـــنـــب–
،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خّرؤملا28١-٤٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٠٠2 ةــنس وــيــنوـــي٤2 قــــفاوملا٥2٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ةينطولا زكارملا ثادحإ نمضتملاو

،اهريسو اهميظنتو بعص عضو يف نه نمو فنعلا اياحض
،مّمتملاو لّدعملا

ىرخألا لئاسملا لك لوح اهيأر ةينطولا ةودنلا يدبت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا اهيلع اهضرعي يتلا

ريزولا اهسأري يتلا ةينطولا ةودنلا لـــكـــشـــتــــت:٤  ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،هلثمم وأ يملعلا ثحبلاب فلكملا

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا–

،ةيرذلا ةقاطلا ظفاحم–

،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

،تاعماجلل ةيوهجلا تاودنلا ءاسؤر–

،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا وريدم–

يمــلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمـــعـــلا تاسسؤملا ورـــيدـــم–
،يجولونكتلاو

يمـلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيرــكسعــلا تاسسؤملا وــلوؤسم–
،يجولونكتلاو

تاسسؤملل ةعباتلا يريوطتلا ثحبلا لكايه ولوؤسم–
،ةيداصتقالا

نييرـئازجلا نـم تاءاـفــكــلا نوــلــثــمــي نيثــحاــب )٣( ةـثالــث–
ةـــــطشنأ رـــــيــــــطأت يف نوــــــكراشي نمم جراخلا يف نيمــــــيــــــقملا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا

بجومب ةينطولا ةودنلا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق

نوكتي بتكم ةينطولا ةودنلا سيئر دعاسي:5 ةّداملا
.ىلوألا ةرودلا لالخ مهباختنا متي ءاضعأ )٣( ةثالث  نم

.ىلوألا اهترود لالخ يلخادلا اهماظن ىلع ةودنلا قداصت

يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم ىلوتت:6 ةّداملا
.ةينطولا ةودنلا ةنامأ يجولونكتلا ريوطتلاو

.اهفيشرأ عومجم ىلع ةظفاحملا نمضت امك

نيب نــــم ئشــــنــــت نأ ةيـــنـــطوـــــلا ةودــــنلا نــــكــــمــــــي:٧ ةّداملا
.ةينقت اناجل اهئاضعأ

ارظن صخش يأب نيعتست نأ ةينطولا ةودنلا نكمي امك
.هتءافكل

نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةينطولا ةودنلا عمتجت:٨ ةّداملا
،لقألا ىلع ،ةنسلا يف )١( ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف اهسيئر
.اهسيئر نم بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجت نأ اهنكميو

تارودلا لامـــعأ لودـــــج بـــتــــكـــــملا ءاــــضــــعأ دــــعــــي:٩ ةّداملا
ةقفاوملل ةينطولا ةودنلا سيـــــئر ىلـــــع ضرــــــعــــــي مـــــث ،ةيداعلا

.هيلع

ريغ تارودلا لامعأ لودج ةينطولا ةودنلا سيئر ددحي
.ةيداعلا
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