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يف خّرؤــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـــملا361-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

 ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

91 يف خّرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر
 ،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

يوضعلا نوناقلا نم28 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قــــــــفاوملا93٤1ماــــــع ةــــــجحلا يذ22 يف خّرؤـــــــملا٥1-81 مـــــــقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روـــكذملاو81٠2 ةـــنس رـــبمتبس
 .جماربلا ليجستو جضن طورش ديدحت

جـــــــمارــــــبلا ىلـــــع موــــسرـــــملا اذـــــــه ماــــــكحأ قــــــبطت:٢ ةّداملا
تاــــــسسؤملاو تارازوـــــلا جـــــمارب ةــــبيقح ناوــــنعب ةـــــلجسملا
.ةلودلل ةيمومعلا

تاــــططخم ساـــسأ ىلـــع اـــهديدحتوجـــماربلا ةــــغايص مـــتي
ةيمومعلاةسسؤملا وأ ةرازولا ةيجيتارتساو ةموكحلا لمع
اــــــمب ،ةـــــــعبتملا ةــــيموــــمعلا ةــــسايسلا لــــــكشت يــــتلا ،ةـــــــينعملا

.ةرخسملا دراوملا عم بسانتي

 يناثلا لصفلا
ةمئاد ماكحأ

تاــــــــبلط ةــــينازيـملاب فـــــلكملا رــــــيزولا سردـــــــي:٣ ةّداملا
تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا نم لك عم جماربلا ليجست
.ةينعملا ةيمومعلا

ةرظتنملا جئاتنلاو ةيلاملا تادامتعالا ريربتو مييقت بجي
.ةعبتملا فادهألل اًقفو جماربلل

نم ةددحـملا تايولوألا نابسحلا يف ذخألا عم ةساردلامتت
ةينازيملا قئاوعلاو ةيعاطقلا ةيجيتارتسالاو ةموكحلا فرط

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا نم لك يف ةددحـملا ةيلكلا
.ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإو

جمانرب ادع ام ،جمانرب ليجست بلط ةغايص متت:٤ ةّداملا
ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأريزولا فرط نم ،ةماعلا ةرادإلا
فـــــــــــلكملا رـــــــيزوـــــــلا فرــــــــط نـــــــــم ،ءاــــــــــضتقالا دـــــــنع وأ ،ةـــــــــــينعملا

ةددحـملا طورشلل اقفو ليجستلا بلط ةسارد متتو .ةينازيملاب
.موسرملا اذه يف

ىلع رهسلاو زاغلاب ةيلكيهلا عيراشملا طبر جمارب دادعإ –
،اهزاجنإ

،زاغلاب ةصاخلا جماربلا طبر زاجنإ ةعباتم –

نـم ةـحوـنـمملا تالـيوـمـتـلا هــيــجوــتــل تاــيــقاــفــتالا دادــعإ –
.ةلودلا فرط

ربع زاغلا عيزوت تاطاشنل ةيعرفلا ةيريدملا –2 –٢
: يتأي امب فلكتو ،تاونقلا

رــــبع زاــــغلا عــــيزوت تآــــشنم رـــــيوطت جــــمانرب ةـــــعباتم –
،تاونقلا

يف ةيمومعلا ةمدخلا ماهمل نسحلا ذيفنتلا ىلع رـــهسلا –
،تاونقلا ربع زاغلا عيزوت لاجم

زاغلا عيزوت تازايتماب ةصاخلا دهعتلا جمارب ةعباتم –
.تاونقلا ربع

تاــــجــــتــــنـــملا عــــيزوـــتـــل ةـــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدــــملا –3 –٢
: يتأي امب فلكتو ،ةيلورتبلا

ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تاطاشن ةعباتم نامض –
،اهعيزوتو

تاجتنملاب ةينطولا قوسلل مظتنملا نيومتلا ىلع رهسلا –
،ةيلورتبلا

تاجتنملا عيزوتب ةطبترملا تاطاشنلا ريوطت ىلع رهسلا –
،ةيلورتبلا

.”ةفيظنلا تاقاطلا ريوطت جمارب ذيفنت ىلع رهسلا –

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤١ يفخّرؤم٣0٤-0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددـــحي ،0٢0٢ ةـــنس رـــبمسيد٩٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع

.جماربلا ليجستوجضن طورش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و٤-99 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
يذ22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –

قــلعتملاو81٠2 ةــنس رــبمتبس2 قـــفاوملا93٤1 ماـــع ةـــجحلا
،هنم28 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
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رــــــــيراقتلا ةــــــسارد ءاـــــــنثأ تاـــــــبوعص نـــــــع فــــــشكلا مت هـــــنأ
ةــــيرازولا رـــــيراقتلاو طيــــــطختلاو تاــــــيولوألا نـــــــع ةــــــثيدحلا
.ةيدودرملل

تارشؤم ةيجهنمب قلعتي للخ ةنياعم ةلاح يفو هنأ ريغ
ةداـــــعإ بـــلطي نأ ةـــينازيملاب فـــــلكملا رــــيزولا نـــــكمي ،ءادألا

.ينعملا جمانربلا ديدحت

مقر يوضعلا نوناقلا نم٥ ةرقفلا32 ةداملل اقفو:7 ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1ماع ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا٥1-81

نمضتي،جمانرب ءاشنإبلط نكمي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
ةصاخ ةمهم زاجنإ يف مهاست يتلا ةيلاملا تادامتعالا عومجم
لكشب ،ةيمومع تائيه وأ تارازو ةدعل حلاصم ةدعل ةعبات
تاسسؤملا يلوؤسم فرط نم وأ ءارزولا فرط نم كرتشم
فلكملا ريزولا نم ةردابمب ،ءاضتقالا دنعو ،ةينعملا ةيمومعلا

.ةينازيملاب

ةرادإلا جمارب فذح وأ ليدعت وأ ءاشنإطبتري:٨ ةّداملا
مـيظنتلاب ،ةـــيمومع ةـــسسؤم وأ ةرازو لــــكل ةـــعباتلا ةـــماعلا
.يموكحلا

هذه ببستت ّالأ ىلع ةينازيملاب فلكملا ريزولا صرحي
جمارب يف ةلجسملا تادامتعالا عومجم ةدايزيف تاليدعتلا
ةدايز يف تاليدعتلا هذه تببست ام ةلاح يفو .ةماعلا ةرادإلا

،ةماعلا ةرادإلا جمارب ناونعب ةلجسملا تادامتعالا عومجم
يف همدقي ،ريرقت دادعإب ةينازيملاب فلكملا ريزولا موقي
.ءارزولا سلجم

ةيوستلاريبادتتاحارتقا ريرقتلا اذه نمضتي نأ نكمي
.موسرملا اذه نم6 ةداملا ماكحأل صوصخلا ىلع اقيبطت

ةــــــــمئاقلا ةــــــينازيملاب فـــــــلكملا رــــــيزولا دـــــــعي:٩ ةّداملا
عضختو .جماربلا ةبيقح بسح ةراتخملا جماربلل ةيريدقتلا

ةــــــياهن هاـــصقأ لــــجأ يف لوألا رـــــيزولا ةـــــقفاومل ةــــمئاقلا هذـــــه
.ةربتعملا ةيلاملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نم رياربف

عــــــباطب جـــــماربلل ةـــــيريدقتلا ةـــــمئاقلا زـــــــيمتت نأ بــــــجي
ذــــــــيفنتلاو ةــــــجمرـــــــبلا نزاوــــــت نـــــمضي ،مــــــئادو يرارــــــقتسا
.نييتاينازيملا

يف ةروكذملا جماربلل ةبسنلاب ةمئاقلا هذه نييحت نكمي
ءارجإ نم تقو يأ يف ،ةيئانثتسا ةفصب ،هالعأ8 ةداملا

.ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم ريضحت

راــــــطإ يف ةــــينازيملاب فــــلكملا رــــيزولا دــــــعي:0١ ةّداملا
اهلسريةــيهيجوت ةرــكذم ،ةــلودلا ةــينازيم عورـــشم رـــيضحت

يف ،ةينعملا ةيمومعلا تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا ىلإ
ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلل سرام رهش ةياهن هاصقأ لجأ
:ىلإ صوصخلا ىلع ريشت ،ةربتعملا ةيلاملا

،هطيحمو جمانربلا ماسقأ ديدحت تايفيك –

،باوبألا بسح ةيلاملا تادامتعالا مييقت ةيفيك –

.ةينازيملا تاشقانم ةمانزر –

رــيياعملا بــــسح هــــمييقتو لـــــيجستلا بـــــلط ةــــسارد مـــــتت
 : ةيتآلا

،جمانربلا طيحم حوضو –

ةيلوؤسم اهب قحلتس يتلا ةــــفيظولا راــــــيتخا حوــــــضو –
 ،جمانربلا

،جمانربلل ةيلخادلا ةيلكيهلا ةينبلا ةطاسب –

،ةينازيملا تايدحت ىوتسمةيمهأ –

،لمعلا تاودأ ديدحتو جمانربلاةيجيتارتسا عورشم –

 ،اهتيجهنم عم ءادألا تارشؤم حارتقا –

.جمانربلا طيحم يف ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق –

رارق بجومب ،ايونس ،ريياعملا هذه ةمئاق ةعجارم نكمي
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم

فادـــــــهألل اـــــقفو جــــمانربلا ةــــسارد اــــضيأ مـــــتت:٥ ةّداملا
.فادهألا هذهب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو ةددحـملا

ةيداصتقالا ةيلاعفلل اـــــقفو جـــمانربلا فادــــهأ دــــيدحت مــــتي
دراوملا نيسحت وأ/و ةيمومعلا ةمدخلا ةدوجلو ةيعامتجالاو
 : نوكت نأ بجيو .دح ىصقأ ىلإ لئاسولاو

،حضاوو ضفخم ددعب –

ةفيكمو جمانربلل ىربكلا رواحـملا عم قسانتت ةيليثمت –
،تاونس )3( ثالث قفأ ىلع

ةيلام ةنس لكل ءادألا تارشؤم ةطساوب سايقلل ةلباق –
.تاونس )3( ثالث قفأ ىلع

لجأ نم جمانربلا فادهأب ةطبترملا ءادألا تارشؤم ددحت
.اهيلع لصحـملا جئاتنلا مييقتب حامسلا

 : نوكت نأ بجيو

،ةقوثوموةيلمعو ضفخم ددعب –

،فدهلا عم ةنيتم ةلص دوجو نامض لالخ نم ةمئالم –

.ٍفاك لكشب ةقثومو اهنم ققحتلا نكمي –

،اهديدحت تايفيكو فده لكل ءادألا رشؤمو فادهألا ددع ددحي
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع

اضيأ هالعأ٤ ةداـملا يف روــــكذملا ءارـــجإلا قـــبطي:6 ةّداملا
وأ جاـــــــــــمدإلا وأ جـــــمانربلا لــــيجست بــــحس بـــــلط ةـــــلاح يف

.ماسقنالا

،ماسقنالا وأ جامدإلا وأ جمانربلا ليجست بحس بلط متي
،ةــيــنــعملا ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا لوؤسم وأ رـــيزوـــلا رَّدـــق اذإ

رـيـياـعملا نأ ،ةــيــنازــيملاــب فــلــكملا رــيزوــلا ءاضتــقالا دــنــعو
وأ/و ةافوتسم ريغ موسرملا اذه نم٤ ةداملا يف ةروكذملا
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رــــــــيغو ةرـــشابملا فـــيلاكتلا لالــــــخ نـــم ،يلاــملا مييــــــــــقتلا –
،تاقفنلاب مازتلالا عقوتب اقفرم ،ةرركتملا ءابعألاو ةرشابملا

،زاجنإلا لاجآ عم قفاوتلاب ،فرصلاب رماوألا عقوتو

ةراشإلا عم ،ذيفنتلا مييقتو ةعباتملاو ذيفنتلا ةمانزر –
.تابوعصلاو رطاخملا ىلإ

ذـــيفنتل يدـــــــيهمتلا عورــــــشملا حــــــمسي نأ بـــــــــجي:٥١ ةّداملا
تارارقلا ذيفنت يف مكحتلاب ةلودلل يمومعلا رامثتسالا ةيلمع
لاغشأو تاساردلاو ةيلمعلا ةعيبط بسح ،ةعّقوتملا ماهملاو
تاءاـــــــنتقاو تاــــئيهتلاو ةــــئيهتلا ةداــــــــــعإو ةـــــيدــــــعاقلا تآــــــــشنملا
.تازيهجتلا

رامثتسالا ةيلمع ةعيبطل اقفو جضنلا ريدقت رصانع نوكت
.ةلودلل يمومعلا

وأ ضورــــــــعلا بــــــلط فـــــلم نــــمـــضتي نأ بــــــجي :6١ ةّداملا
اــمةــــــلودلل يـــمومعلا راـــمثتسالا ةــــيلمعب قـــــلعتملا ةراـــــشتسالا

ديدحت عم ،نيلخدتملا نيلعافلا نم عورشملا بحاص هرظتني
،نيلخدتملا نيلعافلا لبق نم اهتيبلت بجاولا تاجايتحالل قيقد
.ةكراشملاو ةءافكلاو ليهأتلا ريياعمديدحت عمو

لكشت يتلا ةيدقاعتلا ريغو ةيدقاعتلا تادنتسملاو قئاثولا
بجومب اهيلع صوــصنملا اــــهسفن يه ضورــــعلا بــــلط فـــــلم
.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

عبارلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

ةــــــــينازيملا تاـــــــــشقاــــــنم ماـــــــتخ يفو ،ةـــــنس لـــــــك :7١ ةّداملا
موــــسرملا اذـــــه نــــم3و2 نيــــلصفلا ناوــــنعب اــــهيلع صوــــصنملا

تاءارـــــجإلل اــــقبط اــــهب ماـــــيقلا مت يــــتلا ةــــيميكحتلا تاــــسلجلاو
ىلع اهسفن ةدعاقلا قيبطت متي ،لاجملا اذه يف اهب لومعملا
لكل ةــبسنلابو .ةدــــيدجلا جـــماربلاو اــــقبسم ةدوــــجوملا جــــماربلا
ديحوت متي ،موسرملا اذه نم8 ةداملل اقبط ةراتخملا جماربلا

،طيطختلاو تايولوألا نع ريرقتلاو جماربلا ةينازيم عورشم
فلكملا ريزولا لبق نم ،ءاضتقالا دنع امهتيوست متي نيذللا

ةداملا يف امهيلع صوصنملا2و1 نيمجحلا ناونعب ةينازيملاب
ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم٥7
. هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1

طيطختلاو تايولوألا نع ريرقتلا حارتقا ميلست بجي
لجألا يف ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نع رداصلا
،ةينازيملاب فلكملا ريزولل ةيهيجوتلا ةركذملا يف ددحـملا

: ةيتآلا رصانعلا جمانرب لكل ةبسنلاب نيبت نأ بجي يتلاو

بـــــسـح عـــــيزوتلاو ،جـــــمانربلاب ةـــــقلعتملا فــــــيلاكتلا ميدقت –
اهيلع لصحـملا جئاتنلاو ةددحـملا فادــــهألاو تاــــقفنلا باوــــبأ

تارشؤمب ةساقملا ةمداقلا تاونسلل اهمييقت اذكو ةرظتنملاو
،ىربكلا عيراشملا ةمئاق ىلإ صوصخلا ىلع ةراشإلا عم ،ءادألا

ثلاثلا لصفلا
ةلودلل يمومعلا رامثتسالا تايلمعب ةصاخ ماكحأ

ةلودلل يمومعلا راـــمثتسالا تاـــيلمع لـــــكشتت:١١ ةّداملا
.يمومعلا زيهجتلا عيراشمو ةلودلل ىربكلا عيراشملا نم

راــمثتسالا تاـــيلمع مازـــتلا ةـــصخر غـــلبم يواـــسي اــــمدنع
رـــــبتعت ،راـــنيد رييالم )٠1( ةرشع قوفــــي وأ ةلودلل يمومعلا

.ةلودلل ىربك عيراشمك تايلمعلا هذـــــه

يتـلا راـمـثـتسالا تاـيـلـمـع يموـمـع زـيـهجت عـيراشم رــبــتــعــت
يداصتقالاويعامتجالا اهرثأ لالخ نم ،ةصاخ ةعباتم ضرفت
وأ اهديقعت لالخ نم وأ ةرركتملا اهئابعأو اهفيلاكت لالخ نم وأ

متيو .ةعقوتملا اهزاجنإ ةدم لالخ نم وأ يجولونكتلا اهرطخ
ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب يمومعلا زيهجتلا عورشم رايتخا
يأرب ذخألا دعب ،ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأينعملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

يمومعلا رامثتسالا تايلمع لك ددحت نأ بجي:٢١ ةّداملا
: نييتآلانيءارجإلا دحأ بسح جمانربب قحلتو ةلودلل

،ةلاحلا هذه يف : اقبسم دوجوم جمانربب ةقحلم ةيلمعلا –
،رامثتسالابّ الإ قلعتت الو ،طقف لصفلا اذه ماكحأ قيبطت متي

،يئانثتسالا لماشلا اهعباطل وأ اهتيمهأل ارظنو ،ةيلمعلا –
3و2 نيلصفلا ماكحأ قبطتو ،لصفنم جمانرب ءاشنإ بجوتست
.موسرملا اذه نم

يمومعلا رامثتسالا تايلمع ليجست زكتري :٣١ ةّداملا
: نم نّوكتي جضن فلم ىلع ،جمانرب ناونعب ةلودلل

،ةيلمعلل يداصتقالاو ينقتلا رثألل ميدقت –
 ،ذيفنتلل يديهمت عورشم –
.ةيلمعلاب ةقلعتملاةراشتسالا وأ ضورعلا بلط تافلم –
ناونعب ةلودلل يمومعلا رامثتسالا ةيلمع ليجست طبتري

.جضنلا ةساردلةيباجيإلا جئاتنلاب،جمانرب

نم رارق بجومب ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

يمومعلا رامثتسالا ةيلمع ميدقت رفوي نأ بجي :٤١ ةّداملا
،اهلماكب ةيلمعلا ىوتحم ديدحتب حمست يتلا رصانعلا ةلودلل
ريغ ىرخأ تاليومت داجيإل اهلامعتسا نكمي ةدعاق ليكشتو
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملاب ةقلعتملا كلت

: حضويوميدقتلا ريشي نأ بجي

ناكسلا وأ فادهألا لالخ نم ،ةيلمعلا تارربمو قايس –
 ،نيديفتسملا وأ نيفدهتسملا

ىلـــــــــع اــــهرثأو ةرـــظتنملا اــــهجئاتنو ةــــيلمعلا فـــــــصو –
،ةئيبلاو ناكسلاو داصتقالا
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: يتأي ام مسري

نوــــــناقلا نـــــم28 ةداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
93٤1 ماــــــع ةــــجحلا يذ22 يف خرؤــــــملا٥1-81 مـــــقر يوـــــضعلا
اذـــــــه فدـــــهي ،هالــــعأ روــــــكذملاو81٠2 ةـــــنس رــــبمتبس2 قـــــفاوملا
تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيكديدحت ىلإ موسرملا
.ةيلاملا

ةلودللةماعلا ةينازيملا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت
.ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلاو

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

تادامتعالا ضيوفتو رييستبةقلعتملا تايلمعلا:٢ ةّداملا
.فرصلاب نيرمآلا صاصتخا نم ةيلاملا

تادامتعالا عضوو عيزوتو ةجمرب فرصلاب نورمآلا ىلوتي
نوــــــــــــموقيو تاــــــــقفنلاب نوـــــــمزتليو،فرـــــــصتلا تـــــــحت ةـــــيلاملا

.تالاوحلا ريرحت وأ اهفرصب رمألاواهتيفصتب

يوضعلانوناقلانم32 ةداملا ماكحأل اقبط:٣ ةّداملا
2 قـــــفاوملا93٤1  ماــــــعةــجحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1-81مقر

،جمارب ةبيقحب دصقي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
يتلاوةيمومع ةسسؤم وأ ةرازول ةعباتلاجماربلا عومجم
فرصت تحتاهناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عضوت
.يلاوتلا ىلع ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

يناثلا لصفلا
ةيلاملا تادامتعالا رييست تايلمع

لوألا عرفلا
ةيلاملا تادامتعالا عيزوت تايلمع

ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي:٤ ةّداملا
ةيعرف جمارب ةدع وأ دحاو يعرف جمانرب ىلع جمانربلا

يفيظو عباطاذ اميسقت يعرفلا جمانربلا دعيو .باوبألا بسحو
ةيعرفلا ةطشنألا ،ءاضتقالا دنعو ةطشنألا دعتو .جمانربلل
 .جمانربلل يلمع عباط اذ اميسقت

تادامتعالا ةكرح كلذك ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لمشي
لاوــــمألل ةـــــلمتحـملا قاــــحلإلاو لـــــقنلا تاـــيلمع اذـــــكو ةـــــيلاملا
.ةلثامملا لصاوحلاو تامهاسملل ةصصخملا

ىلـــع ،جــــمانربلا بــــسح مدـــــقملا ءادألا جـــــهنم مــــيسقت مـــتي
ةطشنألا ىوــتسم ىلـــع ،ءاــــضتقالا دــــنعو ،ةــــطشنألا ىوــــتسم
 .ةيعرفلا

ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي:٥ ةّداملا
نيب ام عيزوتلا مارتحا لظ يف ،ةطشنألا نيب ام جمانربلا
.باوبألاو ةيعرفلا جماربلا

ةـيـلـعـفـلا تاـقـفـنـلاـب ةـنراـقـم تاداـمـتـعالا روـطـت رـــيرـبـت –
،نيتقباسلا نيتنسلل

،مازتلالا صخرب ةقلعتملا تادامتعالا قاقحتسا لودج –

ينايبلا قاحلإلا بسح لغشلا بصانمل ةيريدقتلا ةلاحلا –
عم ةنراقم تارييغتلا ريربتو ةرازولل ةينازيملا بصانمل

،ةدوجوملا ةيعضولا

ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملا لئاسوو ةطشنأ –
.جمانربلا طيحم دودح يف

اذـــــه ماـــــكحأ ذـــــــيفنت تاــــيفيك حـــــيضوـــت نــــــكمي:٨١ ةّداملا
فـــلكملا رـــيزولا نم رارـــق بـــجومب ،ةـــجاحلا دــنع ،موـــسرملا

.ةينازيملاب

722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىقبت:٩١ةّداملا
ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91 يف خرؤملا

اذه لوخد ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس،هالعأ روكذملاو8991
.ذيفنتلا زيح موسرملا

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رشـــــني:0٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤١ يفخّرؤم٤0٤-0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددــحي ،0٢0٢ ةـــنس رـــبمسيد٩٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
.ةيلاملا تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،هنم28 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا،ةيلاملا نيناوقب

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

 ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو




