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،اصوصخ ايلــعلا ةــنـــجللا ماــهــم لـــثـــمـــتــــت ،راـــــطإلا اذــــه يفو
: يتأي اميف

يتـلا ،ةـلـمـتحملا ةـيـتاــيــنازــيملا رــطاــخملا ىلع فرــعــتــلا –
ةـيـلاـمـتـحا مـيـيـقـتو ،ةـيـموـمـعـلا ةـيــلاملا ىلع رــثؤت نأ نــكــمــي
يتلا ةيلاحلا تايلآلا مييقتو ،اهتايولوأ بيترتو ،اهثودح
لـــظ يف ةــيقبتملا رـــطاخملا مـــييقتو اـــهيف مـــكحتلا ىلإ فدــــهت
،تايلآلا هذه ذيفنت

ةرادإلا تاـــــسسؤم عـــــم تاـــــنايبلا لداـــــبتل ةــــصنم عـــــضو –
،ةيمومعلا

،ةيتاينازيملا رطاخملا رييست تارشؤم ةعباتمل جهن عضو –

.ةلصلا يذ صخلملا ريرقتلا دادعإ –

هـــــلثمم وأ ةـــيلاــــملاب فــــــــلــــكملا رـــــيزوــــلا سأرــــــي:٣ ةّداملا
.ايلعلا ةنجللا

: نم ايلعلا ةنجللا لكشتت

،ةيلاملا ةرازول نيعباتلا نيماعلا نيريدملا –

،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا سيئر –

.رامثتسالل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا –

يأب ةناعتسالا ،اهماهم راطإ يفو ،ايلعلا ةنجللا نكمي
راــطإ يف ةـمهاسم مدــقي نأ ،هــتءافك لـضفبو ،هــنكمي صــخش

.اهلامعأ لودج يف ةجردملا لامعألا

)2( نيـــــترم ةــــيداــع ةرود يف اـــيلعلا ةـــنجللا عــــمتجت:٤ ةّداملا
ىلإ ةجاحلا تعد املك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجتو ،ةنسلا يف

.ةينقتلا هتنامأ نم حارتقا ىلعو اهسيئر بلط ىلع ءانب ،كلذ

نم كرتشم لكشب ايلعلا ةنجلل ةينقتلا ةنامألاب لفكتلا متي
ريدقتلاو ةنيزخلاب نيتفلكملا نيتماعلا نيتيريدملا حلاصم لبق
.تاسايسلاو

حارتقا ىلع ءانب سيئرلا لبق نم لامعألا لودج ديدحت متي
.ءاضعألا نم

”ةيتاينازيملا رطاخملاب حيرصتلا“ ناونعب ريرقت دادعإ متي
نم دحلل ةفداهلا تاحرتقملاو ةيتاينازيملا رطاخملاب قلعتي
لوألا ريزولا ىلإ هلاسرإ متيو ،ةيلام ةنس لك ةياهن يف اهاراثآ
ةــقــلــعــتملا لاــغشألل اــبــقرــت ،ةــلاحلا بسح ،ةــموــكحلا سيـــئر وأ
.يلاوملا ةيلاملا نوناق عورشم دادعإب

ةيلاملا ةرازو

ةنسوينوي٨قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٧٢ يفخرؤـــم رارق
رـــــــطاخملا مـــييقتل اـــيلعلا ةـــنجللا ماـــــهم ددـــــحي ،١٢٠٢
.اهميظنتو ريذحتلاو ةيتاينازيملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يذ22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب –
قــلعتملاو81٠2 ةـــنس رــبمتبس2 قـــــفاوملا93٤1 ماـــــع ةــــجحلا

،مّمتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موــسرملا ىــــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةـــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يف خرؤملا٥33-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
طسوتملا يتاينازيملا راطإلا دادعإو ميمصت تايفيك ددحي
،هنم٤1 ةداملا اميس ال ،ىدملا

: يتأي ام ررقي

موــــــسرملا نـــــم٤1 ةاــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت:ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥33-٠2 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
رــطاــخملا مــيــيــقــتــل اــيــلــعــلا ةــنــجــلــلا ماـــهـــم دـــيدحت ىلإ رارـــقـــلا
بلص يف ىـعدـت يتـلا ،اـهـمـيـظـنـتو رـيذـحـتـلاو ةـيــتاــيــنازــيملا
.”ايلعلا ةنجللا“ صنلا

ةــقلعتملا تالاــــجملا يف اــــيلعلا ةـــــنجللا صــــــتخت:2 ةّداملا
: يتأي امب ،اصوصخ

،يلكلا داصتقالا بناوج –
،يمومعلا نيدلا –
،يعامتجالا نامضلا ةمظنأ ليومت –
ةيمومعلا تاكرشلاو تاسسؤملا : ةلودلا تامهاسم –

يراــجــتــلاو يعاــنصلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعـــلا تاسسؤملا(
تاسسؤملاو كونبلاو ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملاو
،)ةيمومعلا نيمأتلا تاكرشو ةيلاملا ةيمومعلا

.ةيلحملا تاعامجلا ةيلام –

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21  مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خرؤملا٤23-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـمضتملاو3٠٠2 ةــنس رــبوتكأ٥ قــفاوملا٤2٤1 ماــــع ناـــبعش
تاعاطقلا حالصتساو ظفحل مئادلا ططخملا دادعإ تايفيك
،هنم61 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةظوفحملا

71 يف خرؤملا97-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤1 ماع مرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

72 يف خرؤملا981-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ممتملاو لدعملا ،نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9٠٠2 ةنس ربمفون92 قفاوملا٠3٤1 ماع ةجحلا يذ21
ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا ءاشنإ نمضتملاو
،هدودح نييعتو

٠3 يف خرؤملا2٠-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو11٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا23٤1 ماع مرحم
،اهريسو اهميظنت ديدحتو ةظوفحملا تاعاطقلل ةينطو ةلاكو

٤1 يف خرؤملا133-81  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

٤1 يف خرؤملا7٥3-٠2  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

ةــــــينطولا ةـــنجّلل قــــباطملا يأرـــــلا ىلـــــع عالـــــطالا دـــــــعبو–
ةنس ويلوي11 يف دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل
81٠2،

: يتأي ام نوررقي

مقر نوناقلا نم٤٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89
ظـــــفحل مـــئادلا ططــــخملا ىلـــع قــــفاوي ،هالــــعأ روـــــكذملاو8991
قحلملا ،ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا حالصتساو
.رارقلا اذه لصأب

عاطقلا حالصتساو ظفحل مئادلا ططخملا عضوي:2 ةداملا
روهمجلا فرصت تحت ”ةــليمل ةـــقيتعلا ةـــنيدملل“ ظوــــفحملا

يف رارقلا اذه رشن خيراتل ةيلاوملا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ
.ةيمسرلا ةديرجلا

لالـــــــخ نــمو ،اـــهماهم راـــطإ يف ،اـــيلعلا ةـنجللا نــــكمي:٥ ةّداملا
يأب اهديوزت ةيمومع ةئيه يأ نم بلطت نأ ،ةينقتلا اهتنامأ

رـــــبتعت ىرــــخأ قــــئاثو وأ تاـــــيعضو وأ تاـــــباسح وأ تاــــمولعم
.ةلمتحملا ةيتاينازيملا رطاخملا مييقتل ةيرورض

قبطت يتلا طورشلا ايلعلا ةنجللا سيئر ددحي :٦ ةّداملا
ةجلاعمو ةيامح لاجم يف ةينقتلا ةنامألا ىلعو اهئاضعأ ىلع
.قئاثولاو تامولعملاو تانايبلا

نـــم ررــقم بــجومب اــيلعلا ةــنجلل يلــخادلا ماـــظنلا دـــيدحت مـــتي
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــــــقلا اذـــــه رــــــشني:٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــينوي8 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـــش72 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

٢٤٤١ ماــــــــعلاوــــش٠٢ يفخّرؤــــم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
ةــــــقفاوملا نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنسوــــينوي لوأ قــــفاوملا

عاــــطــــقــــلا حالصتساو ظــــفحل مــــئادــــلا طــــطـــــخملا ىلع
.ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا
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،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلا نمضتملاو٤891 ةنس رياربف4 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1
،هنم٤٤ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

ماع ناضمر72 يف خرؤملا91-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
رييستب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ماع بجر61 يف خرؤملا2٠-٠1  مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11  مقر نوناقلا ىضتقمبو–
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1


