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0٤٤1 ماع نابعش٣ يفخّرؤم221–٩1  مقر يذيفنت  موسرم
موــسرــملا مّمــتيو لّدــــعي،٩102 ةـنـس لـيرــبأ٩ قـفاوــملا
52٤1 ماع ناضمر٤ يفخّرؤملا1٣٣–٤0 مقر يذيفنتلا
ميظنت نمضتملاو٤002 ةنس ربوتكأ٨1 قفاوملا
.ةيغبتلا داوملا عيزوتو داريتساو عنصتاطاشن

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ7١ يف خّرؤملا٤٠١–٦7 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٦7٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
،ةرشابملا ريغ بئارضلا

ناضمر72 يف خّرؤملا٦٠-٠٠٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا١2٤١ ماع
،هنم٣٣ ةداملا اميسال ،١٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج72 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠٣٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع بجر٩2 يف خّرؤملا١٠–٩٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١
،هنم٩١ ةداملا اميس ال ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا

يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا١١–7١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو7١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤١ ماع
،هنم8٣ ةداملا اميس ال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا

لاّوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

يف خّرؤملا7٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــــنس سراـــــم١٣ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــــــع بجر٤2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا١٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٠٠2 ةـــنـس رــبوـــتـكأ8١ قـــفاوملا٥2٤١ ماــــع ناــــضمر٤ يــف
داوملا عيزوتو داريتساو عنص تاطاشن ميظنت نمضتملاو
،ةيغبتلا

: يتأي ام مسري

٦و٥و٣و2و ىلوألا داوملا مّمتتو لّدعت: ىلوألا ةداملا
خّرؤملا١٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤٤و2٤و82و١١و

روكذملاو٤٠٠2 ةنس ربوتكأ8١ قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٤ يف
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

ةيلاملا نوناق نم٣٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا“
،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم8٩2 ةداملاو١٠٠2 ةنسل
يذيــفـنـتلا موــسرـملا ميـمــتتو ليدــعت ىلإ موـسرـملا اذــه فدــهي
ربوتكأ8١ قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٤ يف خّرؤملا١٣٣–٤٠ مقر

عيزوتو داريتساو عنص تاطاشن ميظنت نمضتملاو٤٠٠2 ةنس
 .”ةيغبتلا داوملا

صاخشألل ةيغبتلا داوملا عناص ةفص حنمت:2 ةداملا“
نم8٩2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ةيونعملا

.”ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق

ةيغبتلا داوملل ةجتنملا ةكرشلا مظتنت نأ بجي:٣ ةداملا“
بئارضلا نوناق نم8٩2 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةكارشلا راطإ يف

.ةرشابملا ريغ

ةيلاملا نوناق نم٩١ ةداملا ماكحأل اقفو ةكارشلاب دصقي
دودح يف يبنجألا لاملا سأر ةمهاسم ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا

.ةكرشلا لامسأر نم ،رثكألا ىلع،%٩٤

ةكارشلا هذه نمض ،لقألا ىلع ،دحاو مهاسم ىلع بجي
.ةيملاع ةعمس تاذ تامالعل هلالغتسا تبثي نأ

،غبتلا لمشت يتلا نيخدتلل ةهجوملا داوملا ةلاح يفو
.ناديملا يف ةراهملاو ةربخلا تابثإ يبنجألا كيرشلا ىلع بجي

،غضملا وأ قشنلل ةهجوملا ةيغبتلا داوملل ةبسنلاب اّمأ
.”ناديملا يف صصختلا تابثإ هيلع بجي

ةيغبتلا داوملا عناص طاشن ةسرامم طبرت:٥ ةداملا“
جذوــمــنــلا دوــنــب قــفو طورشلا رــتــفدــل حشرــتملا باـــتـــتـــكاـــب
.”قحلملا

يف اهيلع صوصنملا دونبلل لاثتمالا لوخي:٦ ةداملا“
ةــيــئاــبجلا حــلاصملا اــنوــناــق هــتــبـــثـــت يذـــلاو ،طورشلا رـــتـــفد
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قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو

طورشلا رتفد

................................................هلفسأ يضمملا انأ

...................................................يتفصب فّرصتأ

....................لام سأرب مهسأ تاذ ةكرش باسحل

)يساسألا نوناقلا نم ةخسنب اقفرم(

..........................................................ةكرشلا مسا

..........................................................ةكرشلا رقم

”عناّصلا“ هاندأ ىّمسملا

غبتلل عناص ةفصب ادامتعا بلطأ

: ةيتآلا ماكحألل مراصلا مارتحالاب مزتلأو

صوصنلاب ملع ىلع هّنأب عناّصلا حرّصي: ىلوألا ةداملا
ريغ بئارضلا نوناق اهنم اميس ال ،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا
٤ يف خّرؤــملا١٣٣–٤٠ مــقر يذيـفـنــتلا موــسرــملاو ةرــشاــبملا

نمــضـتملاو٤٠٠2 ةنس رـبوتكأ8١ قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر
لّدعملا ،ةيغبتلا داوملا عيزوتو داريتساو عنص تاطاشن ميظنت
.مّمتملاو

،اذه طورشلا رتفدل ادانتسا عناصلا بتتكي:2 ةداملا
: يتأي ام هيف نيبي رامثتسالا عورشمب اقلعتم احيرصت

،طاشنلا لاجم–

،طاشنلا عقوم–

،ةأشنملا لمعلا بصانم–

،ةلمعتسملا ةيجولونكتلا–

ناوعأل نكمي يتلا ةبقارملا ربخم تازيهجتو ططخم–
حـــلاصم ناوـــعأ ىلإ ةـــفاضإلاـــب نيصتـــخملا ةــــيــــئاــــبجلا ةرادإلا
،اهلامعتسا ةحصلا

،ةعقوتملا ةيجاتنإلا ةردقلا–

يلاملا مـيـيـقـتـلا اذـكو ،لـيوـمـتـلاو راــمــثــتسالا لاــكشأ–
،عورشملل

،نيمهاسملل ةيلاملا ةليكشتلا–

تازــيــهــجـــتـــلا ةصاـــخ طـــيـــحـملا ىلع ظاـــفحلا طورش–
،تايافنلا ةجلاعمل ةهجوملا

،ةينمألا تاءارجإلا–

،لاغشألا قالطنا خيراتو رامثتسالا زاجنإ ةدم–

.اهعنص ررقملا داوملا نم ةدام لكل ةينقتلا ةقاطبلا–

ةفصب دامتعالا ىلع لوصحلا يف حشرتملل قحلا ،ةصتخملا
هاصقأ لجأ يف ةيلاملا ريزو همّلسي ،ةيغبتلا داوملل عناص

.اموي )٠٣( نوثالث

: ةلاح يف ،اهسفن لاكشألا بسح دامتعالا بحس نكمي

،اهب لومعملا ةيميظنتلا وأ ةيعيرشتلا ماكحألا ةفلاخم–

،طاشنلاب ةطبترملاو ةبتتكملا تامازتلالا مارتحا مدع–

هاـصــقأ لــــجأ ءاـــضــقــنا دـــعــب جاــتــنإلا يــف قالـطنالا مدــع–
.دامتعالا حنم خيرات نم ءادتبا )2( ناتنس

دحاو رهش لجأ يف ّالإ بحسلا متي نأ نكمي ال ،هّنأ ريغ
.”عناصلا راذعإ دعب

لكل عنام ،هالعأ٦ ةداملا يف روكذملا دامتعالا:١١ ةداملا“
.”رخآ صاخ يئابج ماظن

،ةيغبتلا داوملا وعناص لسري نأ بجي:82 ةداملا“
ةـــيرـــيدـــم ىلإ ،رــــهش لــــك نــــم ىلوألا ماــــيأ )٠١( ةرشعـــلا لالــــخ
،بئارضلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدـمـلـل ةـعـباــتــلا تاسسؤملا تاــيرــبــك
: ّمضت ،قباسلا رهشلا تاعيبم ةيعضو

لجسلا يف هديق مقرو هناونعو نوبز لك بقلو مسا–
،يئابجلا هفيرعت مقرو يراجتلا

فنص بسح مزرلا وأ سايكألاو ةفرظألاو بلعلا ددع–
.”نوبز لكل اهميلست مت يتلا غبتلا ةمالعو

نارطقلا رادقمب ةقلعتملا تاداشرإلا ددحت:2٤ ةداملا“
ماـــكــحألا قــفو ،ةــلــمـعـتـسملا تارـــيذــحــتــلا اذــــكو نيتوــكــيــنـــلاو
ةـحـفاـكـم لاـجـم يف اـهـب لوـمـعملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةــيــعــيرشتــلا
.”نيخدتلا

ةطلس تايحالصو ةليكشتو ميظنت ددحي:٤٤ ةداملا“
ريزولا نم رارق بجومب ،ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوس طبض

.”ةيلاملاب فلكملا

٠2و٩١و8١و٠١و٩و8و7و٤ داوملا ىغــــلت:2 ةداملا
٦٤و٥٤و8٣و7٣و٦٣و٥٣و١٣و٠٣و٩2و72و٤2و٣2و١2و
ماــع ناضمر٤ يف خّرؤملا١٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
 .هالـــعأ روـــكذملاو٤٠٠2 ةنس رــبوــتكأ8١ قــفاوـملا٥2٤١

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف رــئازــجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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.عدوملا ةفص عناصلا ذخأي:٣ ةداملا

ماكحأ قفو ضرغلا اذهل ةنهملاب حيرصت باتتكا متيو
.ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم٤ ةداملا

تالحـملا عيمج نأب عناصلا حرصي نأ بجي:٤ ةداملا
ةـقـلــعـتملا ةـصاــخلا ماـــكحألا ىلـع ةداــيز،عدوــتـسملل ةـنّوــكملا

صوصنملا ريياعملا عم اهتقباطم تمت دق ،نمألاو طيحـملاب
افشك ،اذه طورشلا رتفدب قفري نأو ،لاجملا اذه يف اهيلع
: يتأي ام نمضتي

داوملا عضو نكامأ نــّيبي ،حاتفم عم رغصم ططخم•
امك ،عنصملا غبتلا ةعانصل ةلمعتسملا تالآلا اذكو ،ةيلوألا

ىرـــخألا تالـــحـملا فـــلـــتـــخـــم ىلإ طـــطـــخملا رــــيشي نأ بجــــي
داوملاو ةــــــــعــــــــنصملا فصن داوملا نــــــــيزــــــــخــــــــتـــــــــل ةصصخملا
،كالهتسالل ةهجوملا داوملا اذكو ،ةعنصملا

: نــّيبت ةمئاق•

نزاخملاو تاشرولاو تالحـملا صيصختو نييعت–
،عنصملا تاقحلم نم اهريغو

.اهنكامأو ةيغبتلا داوملا عنصل ةصصخملا تالآلا ددع–

تالحــملا يــف ظفتحي نأ عــناــّصلا نـــكمي ال:5 ةداملا
كلـــت رـــيـــغ ىرـــخأ تاـــجـــتـــنـــم وأ داومب عدوـــتسمـــلـــل ةـــنّوـــكملا
.غبتلا ةعانصل ةهجوملا

نمضت لاصتا ةليسو عضوب عناصلا مزــلي:٦ ةداملا
نيزخت تالحم ىلإ بئارضلا ناوعأل ارمتسمو الهسالوخد
.ةعنصملا داوملاو ةعـــّـنصملا فصن داوملاو ةيلوألا داوملا

لـــماـــكــلاـــب اورّرــــحي نأ نوـــمهاــــســــملا مزــــلي :7 ةداملا
دــنــع بتـــتـــكملا لاملا سأر دودـــح يف ةـــيدـــقـــنـــلا مـــهـــتـــمـــهاسم
.ةكرشلا سيسأت

لثمملا فرط نم ةدحاو ةعفد غلبملا عفد بجي :٨ ةداملا
.ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل حوتفم باسح يف يعرشلا

نع ،لاومألا عادــيإ تاـبـثإ عناّصلا ىلـــع بـــجـي:٩ ةداملا
.ةيمومعلا ةــنيزــخلا اهمــّلست عاديإ ةداـهــش قيرط

داوملا راعسأ يف رييغت لك دنع عناصلا مزلي :01 ةداملا
نـّيبت ةيعضو ةيلاملا ريزو ىدل اقبسم عدوي نأب ةيغبتلا

.عــّنصم جتنم لك رعس ةبيكرت

ةطلس ىلإ ايوــنس لــسرــي نأــب عناصلا مزلي :11 ةداملا
ةــهـجوملا ةيـــغبتلا داوملا عنصل تارــيدــقتلا ةيــعـضو طبـضلا
لاجآلا يف كلذو اهيلع ةقداصملا لجأ نم ريدصتلا وأ قوسلل
.كلذل ةددحـملا

داوملاو غبتلا قوس طبض ةطلس غالبإ بجي :21 ةداملا
ةبتتكملا تاحيرصتلاب ةنراقم رييغت لكب ،اقبسم ،ةيغبتلا

.اذه طورشلا رتفد ىضتقمب

ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحاب عناصلا دهعتي:٣1 ةداملا
كلذو نيخدتلا ةحفاكم لاجم يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو
ةيغبتلا داوملل راهشإلا لاكشأ نم لكش يأب قلعتي اميف
.اهتياعرو اهل جيورتلاو

دعب طبضلا ةطلس ىدل دامتعالا بلط مدقي :٤1 ةداملا
.اذه طورشلا رتفد ماكحأ عومجم لامكتسا

ةبراحم يف مهاسي نأ عناصلا ىلع بجي :51 ةداملا
زيح عضي نأ دهعتيو ،ةيغبتلا داوملل ةيعرشلا ريغةراجتلا
.ةيسيلدتلا بيلاسألا ةبراحـمل ةيرورضلا لئاسولا ذيفنتلا

وأ ةــيــعــيرـــشـــتلا ماـــكــحألا ةــــفلاــخــم يدؤــت:٦1 ةداـملا
ةبتتكملا تامازتلالا مارتحا مدعو ،اهب لومعملا ةيميظنتلا

ءاضقنا دعب جاتنإلا يف قالطنالا مدعو ،طاشنلاب ةطبترملاو
٦ ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك )2( ناتنس هاصقأ لجأ

لامعتسالا وأ رربملا ريغ بحسلا اذكو ،موسرملا اذه نم
ىلإ ،ةنيزخلا ىدل باسح يف ةعدوملا غلابملل ينوناقلا ريغ

.ةيغبتلا داوملا عناص ةفصب دامتعالا بحس

راذــعإ دــعـــب دـــحاو )١( رــــــهش لــــــجأ يف بحسلاــــــب حّرصي
.عناصلا

........................... خيراتب ،.........................يف رّرــح
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ماع نابعش٣ يفخّرؤم٣21-٩1  مقر يذيفنت  موسرم
زكرم لح نمضتي،٩102 ةنس ليربأ٩ قفاوملا0٤٤1
ميهاربا نب ىـفــطــصم نيهـمــتـلاو ينـهملا نــيوــكتلا
ةرازو ىـلإ هــكالــمأ لــيوــحـــــتو ساــبــعـلب يدــيـس ةــيالوــب
تاــــموــظـنـملا ةدــــعاــــق ةــــسسؤـــــم( ينــــطوـــلا عاـــــفدلا
.)ةــيـنورتـــكلإلا
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،لوألا ريزولا ّنإ

عافدلا ريزو بـئاـن نيـب كرــتشملا رـــيرقــتـلا ىلـع ءاــنب–
 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو ينطولا

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءاـنـبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣ –٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يف خّرؤملا7٩–٩١ مـقر يسائرـلا موـسرملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مــقر يساــئرلا موــسرملا ىـضـتــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سراــم١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأنييعت


