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م٩١٠٢ ةنس ليربأ٠١ 20

نم )3 ةرقفلا(6 ةداـــــملا بجوـــــمب ةأشـــــنملاو ”ةنجللا“ صـــــنلا
ماع نابعش71 يف خرؤملا603-60 مقر يذيفنتلا موسرملا

رصانعلا ددحي يذلا6002 ةنس ربمتبس01 قفاوملا7241
نييداصتـــــقالا ناوـــــعألا نيب ةـــــمرـــــبملا دوـــــقــــــعــــــلــــــل ةــــــيساسألا

.مّمتملاو لّدعملا ،ةيفسعت ربتعت يتلا دونبلاو نيكلهتسملاو

ريزولا ىدل عضوت ةيراشتسا ةئيه ةنجللا:2 ةداملا
.ةراجتلاب فلكملا

ماكحأل اقبط ةيفسعتلا دونبلا لاجم يف ةلهؤم ةنجللا
يف خّرؤملا603-60 مـقر يذيــــــفــــنـــــتلا موـــسرــــملا نــــم7 ةداــــــملا

روكذملاو6002 ةنس ربمتبس01 قفاوملا7241 ماع نابعش71
.هالعأ

وأ اهسفن ءاقلت نم رطــخت نأ ةنــــجللا نكـــــمي:3 ةداملا
فرط نمو ةراـــــجـــتلاب فلـــــــــــكملا رـــيزولا فرـــــط نــــم رطـــــخت
نيكلهتسملا ةيامحل ةيعمج وأ ةينهم ةيعمج لك وأ ةرادإ لك
.كلذ يف ةحلصم هل صخش وأ ةسسؤم لك وأ

رييـــــستو طيـــــشنت ةنـــــجللا ســـــيـئر ىّلوـــــتي:4 ةداملا
.ةنجللا لامعأ

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكيو

نسح ىلع رهسيو ،ةنجللا ءاضعأ نيب ماهملا عزوي–
،اهقيبطت

لالخ طابضنالاو تاشقانملل نسحلا ريسلا نمضي–
،تاعامتجالا

ءاضعأ نيب نم ةنجللا ررقم ،عامتجا لك دنع ،نّيعي–
ةنامأ ءاضعأ نيب نم ةسلجلا نيمأ كلذك نيـــــعيو ،ةنجللا
،ةنجللا

ةذختملا تارارقلا عيمجو تاءاعدتسالا ىلع يضمي–
،اهقيبطت نسح ىلع رهسيو ةنجللا فرط نم

نامضب حمست يتلا ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذختي–
.اهلامعأ ةعاجنو ةنجلل نسحلا ريسلا

موقي ،سيئرلل رربم بايغ وأ عنام ثودح ةلاح يف
ريزولل لثمملا مئادلا وضعلل ةنجللا لاغشأ ةسائر ضيوفتب
سفـــــنب ،ةلاـــــحلا هذه يف ،عتـــــمتي يذلا ةراجــــــتلاب فــــلكـــــملا

.سيئرلا تايحالص

ةلاعفلا ةكراشملا ةنجللا ءاضعأ ىلع نّيعتي:5 ةداملا
.مهيلإ ةلكوملا ماهملاب مايقلاو ةنجللا لاغشأ عيمج يف

ءاضعألا نـــكـــمـــي ،ةـــنـــجـــلـــلا لاـــغشأ ةــــيــــلاــــعــــف ناــــمضلو
ءاضعألا عم ةنــــــجللا تاعاــــمتجا يف ةكراــــشملا نيفلختــــــــسملا
.ةلوادملا يف تيوصت نودب نيمئادلا

ةراجتلا ةرازو
قـــــــــــــــفاوـــملا0441 ماــــــــع لوألا عــــيـــــــبر42 يفخّرؤــــــم رارـــق

ماظنلا ىلع ةقداصملاب قلعتي ،8102 ةنس ربمسيد2
.ةيفسعتلا دونبلا ةنجلل يلخادلا

––––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7102 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا8341 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا603-60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6002 ةنس ربمتبس01 قفاوملا7241 ماع نابعش71 يف

ناوـــعألا نيب ةـــمرـــبملا دوـــقـــعـــلـــل ةـــيساسألا رصاـــنـــعـــلا ددـــحـــي
،ةيفسعت ربتعت يتلا دونبلاو نيكلهتـــسملاو نييداصـــــــــتقالا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،هنم )3 ةرقفلا(6 ةداملا اميس ال

9341 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا7102 ةنس ربمفون72 قفاوملا

،ةيفسعتلا دونبلا ةنجل ءاضعأل

: يتأي ام ررقي

نم )3 ةرقفلا(6 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ماع نابعش71 يف خّرؤملا603-60 مقر يذيفنتلا موسرملا

،هالـــــعأ روكذــــملاو6002 ةنــــس ربمــــتبــــس01 قــــــفاوـــــملا7241
قحلملا ةيفسعتلا دونبلا ةنجلل يلخادلا ماظنلا ىلع قداصي
.رارقلا اذهب

ةّيمـــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارــــقلا اذـــــــه رـــــشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف رئازجلاب رّرح
.8102 ةنس ربمسيد

بالج ديعس

قحلملا

ةيفسعتلا دونبلا ةنجلل يلخادلا ماظنلا

ديدحت ىلإ يلخادلا ماظنلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
بلــــــــص يف ىعدت يتلاو ةيفسعتلا دونبلا ةنجل لمع تايفيك



3٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع نابعش٤
21م٩١٠٢ ةنس ليربأ٠١

عــمــتجت ،هــلاــمــعأو هـــماـــهـــم ءادأب وضع لالـــخإ لاـــح يفو
تاءارجإلا يعامج لكشب ررقتو ،ةيداع ريغةرود يف ةنجللا
.اهذاختا نّيعتي يتلا

نيرّرقملا ،ررقم بجومب ،ةنجللا سيئر نيعي :6 ةداملا
.مهماهم ددحيو

لك ،لقألا ىلع ،ةيداع ةرود يف ةنجللا عمتجت:7 ةداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب رهشأ )3( ةثالث

ةيداع ريغ ةرود يف ،ءاضتقالا دنع ،عمتجت نأ اهنكميو
،اهئاضعأ فصن نم بلطب وأ اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب
.لقألا ىلع

،ءاضعألا فصن اهرضح اذإ ةنجللا تاعامتجا حصت
.لقألا ىلع

تقولا نم ةقيقد )06( نيتس دعب باصنلا غلبي مل اذإ
رضحم دادعإـب ةنجللا موقت ،عامتجالا لاغشأ ةيادبل ددحملا

دــعــب ماـــيأ )8( ةـيــناــمــث لالــخ عــمــتجتو باصنــلا لاــمــتــكا مدــع
ددع نكي امهم ،ةلاحلا هذه يف ،ةلوادملاب موقتو ناث ءاعدتسا
.نيرضاحلا ءاضعألا

يفو ،نيرضاحلا تاوصأ ةيبلغأب ةنجللا تارارق ذختت
.احّجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح

سيئرلا فرط نم ةيدرف تاءاعدتسا لسرت:8 ةداملا
هـــناـــكـــمو عاـــمـــتـــجالا خـــيراـــت دـــيدحت عـــم ةــــنــــجــــلــــلا ءاضعأ ىلإ

امب ةمئالملا لئاسولا لك قيرط نع ،هلامعأ لودجو هتيقوتو
ىلع ،اموي )51( رشع ةسمخ لبق ،ينورتكلإلا ديربلا اهيف
ةينامث ىلإ لجألا صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا
.ةيداعلا ريغ تارودلا صخي اميف مايأ )8(

.اهتساردب ةنجللا موقتس يتلا قئاثولاب تاءاعدتسالا قفرت

ةخّرؤم رضاحم دادعإب ةنجللا تالوادم جّوتـــت:9 ةداملا
.ةنجللا ءاضعأو سيئرلا فرط نم ةعّقومو ةبّترمو ةمّقرمو

ةساردلل لمع جوف لك بيصنت ةنجللا نكمي :01 ةداملا
زاجنإ لاجآو ةعيبطو ةليكشت ديدحت متي ثيح ،ليلحتلاو
.ةنجللا سيئر نم ررقمب هلامعأ

ةفلكملا ةرازولا حلاصم ةنجللا ةنامأ ّىلوتت :11 ةداملا
.ةراجتلاب

ةناـــــــمألل نينّوكـــــملا ءاــــضعألل ةيمــــــسالا ةمئاــــقلا ددـــحت
ررقم بجومب ةنامألا رييست تايفيكو مهماهمو مهتفيظوو
.ةنجللا سيئر نم

لكب ةنــــــــــجللا تايــــصوتو ءارآ رـــــشن مـــتـــــي :21 ةداملا
.ةمئالملا لئاسولا

ةمولعم لك رشن ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ةنجللا نكمي امك
.ةمئالم ةليسو لك ربع كلذو اهعوضومب ةلص اهل ةديفم

لمع جمانرب دادعإب ،ةنس لك ،ةنجللا موقت:31 ةداملا
فـلـكملا رـيزوـلا ىلإ اـمـهـغـيـلـبـت مـتـي اـهـتـطشنأ نــع رــيرــقــتو
وأ ايلك نارــــــشنُيو ،ةــــينـــــــــعملا تائـــــيهلا ىلإو ةراــــجـــــتلاب
.ةمئالم ةليسو لكب امهنم تاجرختسم

ىلع ةنـــــجللا طاـــــشن ةليــــصحو لمــــــعلا جماــــــــنرب مّســــــقي
ىلع اهضرعيو سيئرلا فرط نم اهتدم ديدحت متي تارتف
.ةنجللا ءاضعأ ةقفاوم

،ءاضعألا ىلع ،ةنجللا ماهم راطإ يف ،لامعألا عيزوت متي
ةنجللا سيئر ىلإ اهغيلبتو اهب مايقلا مهيلع بجي ثيح
اهضرعو اهيلع ةقفاوملاو اهمييقتو اهئارثإل كلذو اهئاضعأو
.ةنجللا تاعامتجا ءانثأ

ةنجللا لـمع نــــسح نامـــــضل ،ةنـــــــــجللا دّوزُت:41 ةداملا
.اهل ةيرورضلا لئاسولا لكب ،ةمئالم ةفصب اهماهم ءادأو

بجومب يلخادلا ماــــــظــــنلا اذــــــه ىلع قداــــــــصي:51 ةداملا
ةدــيرجلا يف رشنــُيو ةراــجــتــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــم ررــقـــم
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ةيئاملا دراوملاةرازو

ماع يناثلا عــــيبر3٢ يفخّرؤـــــم كرــــتـــشــــم يرازو رارــــــق
نمـضـــتي ،٨١٠٢ ةنـــس ربـــمـــسيد١3 قـــفاوـــملا٠٤٤١
ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

.بتاكم يف
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ةيئاملا دراوملا ريزوو

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنـــــــس تـــشغ٧١ قــــفاوـــملا8٣٤١ ماـــــع ةدــــعــــــقلا يذ٥2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو


