
33 ددعلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه١٤٤١ ماع لاّوش٢١ سيمخلا

م٠٢٠٢ ةنس وينوي٤قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا



نيناوق

...........٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤم٧٠-٠2 مقر نوناق

ةـّيميظنتميسارم

ةينازيم ىـلإ دامتعا لـيوــحت نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧2 يف خّرؤم٤2١–٠2 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـيـيست

رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوــحت نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧2 يف خّرؤم٥2١–٠2 يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو

داـمتعا لـيوـحتو نيباب ثادحإ نمضتي،٠2٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧2 يف خّرؤم٦2١–٠2 مقر يسائر موسرم
......................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا ةرازو رــيـيست ةــيــنازيم ىـلإ

نـــم ”رــــيشع“ ةــــجردب ماـسو حـنم نـــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وـــيام١٣ قــــفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش8 يف خّرؤم٧٣١-٠2 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................”ةافولا دــعب“ يـــنطولاقاـــقحتسالا فـــصم

ةــعفنملا عــباطب فارـــتعالا نــــمضتي،٠2٠2 ةــــنس وـــينوي٣قـــفاوملا١٤٤١ماــــعلاّوـــش١١ يف خّرؤــــم2٤١-٠2 مــــقر يـــسائر موسرم
.......................................................................”أرقإ - ةيمألا وحمل ةيرئازجلا ةيعمجلا“ةاـّمسملا ةـينطولا ةـيعمجلل ةيمومعلا

ةـّيدرفميسارم

.سارهأ قوس ةيالو يف ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ةيمومعلا تازيهجتلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

رامقألا ريوطت زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيعانصلا

ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................يداولا

عباطلا يذ ريسفتلا زكرم ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................ةيمالسإلا تابسانملاو دايعألا ءايحإ راطإ يف ةيبعشلا تاسرامملاو يديلقتلا يرئازجلا سابلل يفحتملا

جمارب زاجنإ ةعباتم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيوكتلا تاعاطقل ةيمومعلا تازيهجتلا

ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................نيتيالو يف يراقعلا رييستلاو

ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................ةفلجلا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

ـه١٤٤١ ماع لاوش33٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس وينوي٤ 2

سرهف

4

19

19

20

21

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاوش٢١
3م٠٢٠٢ ةنس وينوي٤

)عباـت(سرهف

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

27

..........لاصتالا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازوب

...........نارهو ةيالو يف يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب

لمعلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو

.......................لاصتالا ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................يعامتجالا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةراجتلا ةرازو

........ايرابجإ ،لخلل كيتيسألا ضمح رئاظن ليلـحـت جهنم لعجي ،٠2٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش2١ يف خّرؤـــم رارـــق

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

.هعويرو هحنمو يعامتجالا نامضلا تاشاعم ةميق عفر نّمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤم رارق



ـه١٤٤١ ماع لاوش33٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس وينوي٤ 4

قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٢١ يفخّرؤم7٠-٠٢ مقر نوناق
ةـيـلاملا نوــناـق نــمضتي ،٠٢٠٢ ةـــنس وـــينوــي٤
.٠٢٠٢ ةنسل يليمكتلا

––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٠٤١و )٣ ةرقفلا (٦٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و٣٤١و

ماع لاوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

  ،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

:هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةــيديهمتماـكحأ

يف خّرؤملا٤١–9١ مقر نوناقلا مّمتيولّدعي : ىلوألا ةّداملا
9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر8
يتلاوةيتآلا ماكحألاب ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق لكشت

لوألا ءزجلا

هلئاسوو يلاملا نزاوتلا قرط

لوألا لصفلا

 ةينازيملا ذيفنتب قلعتت ماكحأ
ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلاو

)نايبلل(

يناثلا لصفلا

ةيئابج ماكحأ

لوألا مسقلا

ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

82و٦2و٥2و٤2و٣2و22 داوملا ماكحأ ىغلت :٢ ةّداملا
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم92و

بـئارــضـلا نوــناــق نــم2٣١ ةداملا ماــكـحألّدـــعـت :3 ةّداملا
: يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا

......................)رييغت نودب(.................. – )١ :2٣١ ةداملا“

............................)رييغت نودب(...................................–)2

.ةاغلم–)٣

...............................)رييغت نودب (...............................–)٤

.”...........................)رييغت نودب (................................–)٥

بــئارـضلا نوــناـق نـم٤22 ةداــملا ماــكـحأ لّدــعت :٤ ةّداملا
: يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا

....................)رييغت نودب(......................– )٤22:١ ةداملا“

............................)رييغت نودب(.................................. –)2

............................)رييغت نودب(.................................. –)٣

............................)رييغت نودب(...................................–)٤

.”ةاغلم –)٥

بئارضلا نوناق نم٤٠١ ةداملا ماكحأ لّدعت:5 ةّداملا
: يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا

رييغت نودب(.......... لخدلا ىلع ةبيرضلا بسحت :٤٠١ ةداملا“
.يركفلا عباطلا تاذ ةيفرظلا تاطاشنلا  )ىتح

يقابلا (.....................ةجتانلا ميقلا ضئاوف نع بترتي
.“ ............................. )رييغت نودب

بــئارـضلا نوــناـــق نــم٦٤ ةداــملا ماــــكحأ لّدــعت:6 ةّداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

: صوصخلا هجو ىلع ةعزوم ليخادم ربتعت:٦٤ ةداملا“

........................) رييغت نودب( .......................... )٧ ىلإ )١

.ةاغلم )8

...................... ةـــيـــبـــنـــجأ ةـــكرش ىلإ ةـــلوحـملا حاـــــــــبرألا )9
 .“....................) رييغت نودب يقابلا(

نم رركم٧٤١ورركم٧8 نيتداملا ماكحأ لّدعت:7 ةّداملا
نارّرـحتو ،ةــلــثاـمـملا موــسرــلاو ةرـشاــبـملا بــئارــضلا نوـــناــــق
: يتأي امك

عيزوت نم ةيتأتملا ليخادملا بسحت ال :رركم٧8ةداملا“
وأ تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل اهعاضخإ مت يتلا حابرألا

. يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ءاعو يف ،ةحارص اهؤافعإ مت

نيناوق
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حرصملا ليخادملا الإ ماكحألا هذه قيبطت نم ديفتست ال
.”ةمظتنم ةفصب اهب

عيزوت نم ةيتأتملا ليخادملا بسحت ال: رركم٧٤١ةداملا“
وأ تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل اهعاضخإ مت يتلا حابرألا

.ةبيرضلا هذه ءاعو يف،ةحارص اهؤافعإ مت

حرصملا ليخادملا ّالإ ماكحألا هذه قيبطت نم ديفتست ال
.”ةمظتنم ةفصب اهب

بئارضلا نوناق نم89 ةداملا ماكحأ مّمتتولّدعت :٨ ةّداملا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

فلكملل ةايحلا طمن نيب بسانت مدع ةلاح يف :89 ةداملا“

نوكي امدنع )ىتح رييغت نودب (.......هليخادمو ةبيرضلاب

يبيرضلا عاضخإلا فقس يواسي،لقألا ىلع ،غلبملا اذه

: يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا لودجل

ساسألايشيعملا ىوتسملا رصانع

................................)رييغت نودب(................................–١

.................................)رييغت نودب(.................................–2

................................)رييغت نودب(.................................–٣

.................................)رييغت نودب(.................................–٤

.................................)رييغت نودب(.................................–٥

................................)رييغت نودب(.................................–٦

................................)رييغت نودب(.................................–٧

................................)رييغت نودب(.................................–8

.................................)رييغت نودب(.................................–9

.................................)رييغت نودب(..............................–٠١

،ةيراجيإءابعأ( ةشيعملا ىوتسم رصانع نم اهريغ –١١
.)خلإ........ رافسأ

.................................)رييغت نودب(.....................................

.................................)رييغت نودب(.....................................

.................................)رييغت نودب(.....................................

.................................)رييغت نودب(.....................................

.................................)رييغت نودب(.....................................

................................)رييغت نودب(.....................................

.................................)رييغت نودب(.....................................

.................................)رييغت نودب(.....................................

.................................)رييغت نودب(.....................................

................................)رييغت نودب(......................................

 .قوسلا يف ةقبطملا راعسألا نم%٠٧

.”...............)رييغت نودب يقابلا(.................... رصانعلا نإ

بئارضلا نوناق نم٤٠١ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٩ ةّداملا
:يتأي امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

اقفو يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا بسحت:٤٠١ ةداملا“
نيب ام يأ( )ىتح رييغت نودب( ............. يدعاصتلا لودجلل
 .)رهش / جد٠٠٥.١و٠٠٠.١

نم جد٠٠٠.٠٣ غلبم ىدعتت ال يتلا ليخادملا ديفتست
.يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم لماك ءافعإ

نع لقتوجد٠٠٠.٠٣ غلبم قوفت يتلا ليخادملا ديفتست
ىلع ةبيرضلا ديدحت متيو .يفاضإ ضيفخت نم جد٠٠٠.٥٣
،لخدلا نم ةئفلا هذهل ةبسنلاب ةقحتسملا يلامجإلا لخدلا

: ةيتآلا ةغيصلل اقفو

لـــخدـــلا ىلع ةـــبـــيرضلا = يلاـــمـــجإلا لـــخدـــلا ىلع ةـــبـــيرضلا
.)٠٠٠.٠2/٣(– )8/٣( * )لوألا ضيفختلل اقفو( يلامجإلا

جد٠٠٠.٠٣ قوفت يتلا ليخادملا ديفتست ،كلذ ىلع ةوالعو
نوـقوـعملا لاــمــعــلا اــهاضاــقــتــي يتــلا ،جد٠٠٠.٠٤ نـــع لـــقـــتو
لامعلا اذكو ،مكبلا مصلا وأ نوفوفكملا وأ ايلقع وأ ايكرح
ىلع يفاضإ ضيفخت نم ،ماعلا ماظنلل نوعباتلا نودعاقتملا

عــم مــكارــتــي ّالأ ىلع ،يلاــمـــجإلا لـــخدـــلا ىلع ةـــبـــيرضلا غـــلـــبـــم
ةبيرضلا ديدحت متي.هالعأ هيلإ راشملا يناثلا ضيفختلا

نــم ةــئفــلا هذــهــل ةــبسنــلاــب ةــقــحــتسملا يلاــمــجإلا لـــخدـــلا ىلع
 : ةيتآلا ةغيصلل اقفو ،لخدلا

لـــخدـــلا ىلع ةـــبـــيرضلا = يلاـــمـــجإلا لـــخدـــلا ىلع ةـــبـــيرضلا
.)٠٠٥.2١/٣(– )٥/٣( *  )لوألا ضيفختلل اقفو( يلامجإلا
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تابترملا ىلع %٠2 هردق ضيفخت قبطي ،كلذ نع الضفو
....... )رييغت نودب يقابلا( ..... ةربخلل دقع ناونعب ةعوفدملا

ةنس وينوي لّوأ نم ءادتبا ذيفنتلا زيح ريبدتلا اذه لخدي
٠2٠2“.

نوناق نم رركم٦٥١و٠٥١ نيتداملا ماكحأ لّدعت:٠١ ةّداملا
: يتأي امك نارّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

...................)رييغت نودب (....................... )١ :٠٥١ةداملا“

ةبيرضلل ةبسنلاب ردصملا نم عاطتقالا بسن ددحت )2
: يتأي امك تاكرشلا حابرأ ىلع

..............................)رييغت نودب (......................... %٠١ –

................................)رييغت نودب (........................ %٠٤–

................................)رييغت نودب (.........................٠2%–

: ةبسنلاب%٠٣ –

................................ تاسسؤملا اهضبقت يتلا غلابملل *
،تامدخلا ةيدأت تاقفص راطإ يف )ىتح رييغت نودب (

نودب (............................................ لباقم ةعوفدملا غلابملل*
،رئازجلا يف لمعتست وأ ىدؤت عون لك نم )ىتح رييغت

)ىتح رييغت نودب (........................ ةعوفدملا لصاوحلل*
وأ ،هتغيص وأ ،هبولسأ وأ عنصلا ةمالع نع لزانتلا بجومب
.كلذ زايتما حنم

نودب (................... اهضبقت يتلا غلابملل ةبسنلاب %٠١ –
.”لثملاب ةلماعملا ةدعاق اهيلع قبطت )ىتح رييغت

تسيل يتلا ةيبنجألا تاسسؤملا نكمي :رركم٦٥١ ةداملا“
ال لجأ يف )ىتح رييغت نودب ( ..................ةينهم ةأشنم اهل
دقعلا ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي
.”دقعلا قحلم وأ

بئارضلا نوناق نم9٦١ ةداملا ماكحأ ممتتولدعت :١١ ةّداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

............................ مصخلل ةلباق نوكت ال– )9٦١:١ ةداملا“
.لالغتسالل ةرشابم  )ىتح رييغت نودب (

)ىتح ريـيـغـت نودـب(...........................ةـفـلـتـخملا اـيادـهـلا–
مل ام ،يناسنإلا عباطلا تاذ تايعمجلاوتاسسؤملا حلاصل
،)جد٠٠٠.٠٠٠.2( رانيد انويلم هردق ايونس اغلبم زواجتت

.”... )رييغت نودب يقابلا(... لابقتسالا تالفح فيراصم–

بــئارـضـلا نوـناــق نـم222 ةداـملا ماــكـــحأ لّدــعـت:٢١ ةّداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

%2 ـب ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا لدعم ددحي :222 ةداملا“
.جاتنإلا ةطشنأل ةبسنلاب  )ىتح رييغت نودب( ......................

،يرلاوةيمومعلا لاغشألاوءانبلا تاطاشن صخي اميف
 .%٥2 ةبسنب ضيفخت عم %2 ـب مسرلا لدعم ددحي

%٣ ىلإ عفري ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا لدعم نأ ريغ
.”.............................)رييغت نودب يقابلا (.............................

نوناق نم ثلاثلا ءزجلا نم لوألا بابلا لّدعي :3١ ةّداملا
يتــــلا داوملا اذـــــكوةـلـثاـمملا موسرـلاوةرشاــــبملا بئارضلا

: يتأي امك ،اهنمضتي

لوألا بابلا

ةورثلا ىلع ةبيرضلا

لوألا مسقلا

قيبطتلا لاجم

: ةورثلا ىلع ةبيرضلل عضخي:٤٧2 ةداملا“

 ............)رييغت نودب(............... نويعيبطلا صاخشألا)١

 ...........)رييغت نودب(............... نويعيبطلا صاخشألا)2

يئابجلا مهرقم دجوي نيذلا نويعيبطلا صاخشألا)٣
ىوـــتسم رصاـــنـــع بسحـــب ،اـــكالـــمأ نوزوـــحـــي الورئازجلاب
. مهتشيعم

،ةنسلا نم يفناج رهش نم لوألا يف عوضخلا طورش ردقت
.”2و١ يف مهيلإ راشملا صاخشألل ةبسنلاب

يناثلا مسقلا

ةبيرضلا ءاعو

............. ةورثلا ىلع ةبيرضلا ءاعو لكشتي  :٥٧2 ةداملا“
.2و١ –٤٧2 ةداملا يف نوروكذملا صاخشألا )ىتح رييغت نودب(

رييغت نودب (............. ةبيرضلل ةجوزتملا ةأرملا عضخت
 .اهكالمأ اهنم لكشتت يتلا )ىتح

ةداملا يف مهيلإ راشملا نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب
رصانع ةميق نم ةورثلا ىلع ةبيرضلا ءاعو لكشتي ،٣ –٤٧2
.”يشيعملا ىوتسملا

رصانع ،حيرصتلا تاءارجإل ابوجو عضخت :٦٧2 ةداملا“
: ةيتآلا كالمألا

،ةينبملا ريغو ةينبملا ةيراقعلا كالمألا –

،ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا –
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: لثم ةلوقنملا لاومألا –

٠٠٠.2 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا ةصاخلا تارايسلا •
،)ليوأ زاغ(٣مس٠٠2.2و)نيزنب(٣مس

،٣مس٠٥2 اهتعس قوفت يتلا تاجاردلا •

،ةهزنلا نفسوتوخيلا •

،ةهزنلا تارئاط •

،قابسلا لويخ •

.”جد٠٠٠.٠٠٥ اهتميق قوفت يتلا ةينفلا تاحوللاوفحتلا •

يف مهيلإ راشملا صاخشألل ةبسنلاب: رركم٦٧2 ةداملا“
يشيعملا ىوتسملا رصانع نوكتت ،٤٧2 ةداملا نم٣ ةطقنلا
يستكت يتلا تاقفنلا نم ،ةورثلا ىلع ةبيرضلل ةعضاخلا

اميف اهب حيرصتلا متي مل ليخادم قفاوتوهيف اغلابم اعباط
.يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا صخي

نم89 ةداملل اقبط يشيعملا ىوتسملا رصانع مييقت متي
.”نوناقلا اذه

.”.:...................)رييغت نودب(........................:٧٧2ةداملا“

ثلاثلا مسقلا

ةبيرضلا نم ةافعملا كالمألا

.“.........................)رييغت نودب(....................:8٧2 ةداملا“

ةبيرضلل عضاخلا ساسألا نم ىنثتست: رركم8٧2 ةداملا“
 : كالمألا ،ةورثلا ىلع

....................................)رييغت نودب (............................–

ةيراجتلا اهتميق لقت امدنع يسيئرلا نكسلا لكشت يتلا–
،جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٤ يواست وأ

.”ةرجؤملا تاراقعلا–

.”........)رييغت نودب(........ :١82 ةداملا ىلإ9٧2 ةداملا نم“

عبارلا مسقلا

كالمألا مييقت

نودب (...... :٣ رركم١82 ةداملا ىلإ رركم١82 ةداملا نم“
.”...)رييغت

سماخلا مسقلا

مسحلل ةلباقلا نويدلا

نودب (.... :٦ رركم١82 ةداملا ىلإ٤ رركم١82 ةداملا نم“
.”....)رييغت

..................نوـــيدلا تـــبثت نأ بــــجي :٧ رركم١82 ةداملا“
.”ةورثلا ىلع ةبيرضلا ناونعببتتكي يذلا )ىتح رييغت نودب(

سداسلا مسقلا

ةبيرضلا باسح

ةورـــــثلا ىلـــع ةـــبيرــضلا ةــــبسن ددــــحت :8 رركم١82 ةداملا“
: يتآلا يدعاصتلا مـّلسلا بسح

)%( ةبسنلارانيدلاب ةبيرضلل ةعضاخلا كالمألا نم ةيفاصلا ةميقلا طسق

جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠١ نع لقي

جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥١ ىلإ٠٠٠.٠٠٠.٠٠١ نم

جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥2 ىلإ١٠٠.٠٠٠.٠٥١ نم

جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٣ ىلإ١٠٠.٠٠٠.٠٥2 نم

جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٤ ىلإ١٠٠.٠٠٠.٠٥٣ نم

جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٤ قوفي ام

٠% 

٥١.٠%

٥2.٠%

٥٣.٠%

٥.٠%

١%

ةلداعم ةبيرض اوعفد نيذلا ،رئازجلا جراخ ةدوجوملا كالمألل رظنلاب ،ةبيرضلاب نينيدملل نكمي :9 رركم١82 ةداملا“
.”.........................)رييغت نودب يقابلا (......................ةبيرضلا هذه مصخ ،ةورثلا ىلع ةبيرضلل



ـه١٤٤١ ماع لاوش33٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس وينوي٤ 8

عباسلا مسقلا
ةبيرضلاب نينيدملا تامازتلا

ةـــــــبيرضلاب نيــــنيدملا ىلـــــع بــــــجي:٠١ رركم١82 ةداملا“
،نوناقلا اذه نم٤٧2 ةداملا نم2و١ نيتطقنلا يف نيروكذملا
دحك سرام١٣ لولحب ،تاونس )٤( عبرأ لك اوبتتكي نأ
زكرملا وأ بئارضلا ةيشتفم ىدل مهكالمأب احيرصت ،ىصقأ
.مهانكس رقم اهعبتي يتلا بئارضلل يراوجلا

حيرصتلا باتتكا متي نأ بجي ،ءانثتسالا ليبس ىلع
.”٠2٠2 ةنس ربمتبس٠٣ لبق٠2٠2 ةنس ناونعب روكذملا

. ”ةاغلم:١١ رركم١82 ةداملا“

.......................................................:2١ رركم١82 ةداملا“
.”......................................................................)رييغت نودب(

......................................................:٣١ رركم١82 ةداملا“
.”......................................................................)رييغت نودب(

نماثلا مسقلا
تابوقعلا

قلعتملا حيرصتلا باتتكا مدعّنإ :٤١ رركم١82 ةداملا“
.يئاقلت يبيرض عاضخإ ىلإ يدؤي ةورثلا ىلع ةبيرضلاب

مل اذإ ّالإ يئاقلتلا يبيرضلا عاضخإلا تاءارجإ قبطت ال
ءادتبا اموي نيثالثلا يف هتيعضو ةبيرضلاب فلكملا ّوسي
.لوألا راذعإلا غيلبت خيرات نم

ةداملا نم٣ ةطقنلا يف مهيلإ راشملا صاخشألل ةبسنلاب
ىوتسملا رصانع بسح ةبيرضلا ضرفب ةرادإلا موقت ،٤٧2
زواجتت يتلاوهيف اغلابم اعباط يستكت يتلا يشيعملا

غيلبت دعب ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم ةرشع اهتميق
ءارــــجإلا ةاــــعارــــم عــــم هــــقــــيــــبـــــطـــــت دارملا يبـــــيرضلا عاضخإلا
.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم9١ ةداملا يف هيلع صوصنملا

ىلع %٠١ لدــعــم قــيــبــطــتـــب ةـــقـــحـــتسملا قوـــقحلا بسحت
.”همييقت مت يذلا ساسألا

عساتلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

عم ،ةورثلا ىلع ةبيرضلا عضخت :٥١ رركم١82 ةداملا “
ةــبــقارملا دــعاوـــقـــل ،اـــهـــب ةـــقـــلـــعـــتملا ةصاخلا ماـــكـــحألا ةاـــعارـــم
يف ةـقـبـطملا مداـقـتــلاوتاعزانملاوليصحتلاوتابوقعلاو
 .”ةلثامملا موسرلاوةرشابملا بئارضلا لاجم

 :  يتأي امك ةورثلا ىلع ةبيرضلا عيزوت متي :282 ةداملا“

،ةلودلا ةينازيمل %٠٧ –

.”تايدلبلا تاينازيمل %٠٣ –

282و١ رركم282 داوملا ماكحأ مّمتتولّدعت:٤١ ةّداملا
موسرلاوةرشابملا بئارضلا نوناق نم٦ رركم282و2رركم
: يتأي امك ررحتو،ةلثامملا

ةــــيفازجلا ةــــبيرضلا ماـــــــظنل عــــــضخي:١ رركم282 ةداملا“
تاذ ةـيـندملا تاـكرشلاو نوـيــعــيــبــطــلا صاــخشألا ،ةدــيــحوــلا
اـيراــجتو اـيــــــعاـنص اـطاـشن سرامت يتــــــلا ينــــــهملا عــــــباــــــطــــــلا

ةيديلقتلا تاعانصلاوةيفرحلا تايــنواعــتلا اذــكو ،ايـفرـحو
ةينهملا اهتاداريإ وأ يونسلا اهلامعأ مقر زواجتي ال يتلا
ادع ام ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٥١( رانيد نويلم رشع ةسمخ ةيونسلا

.يقيقحلا حبرلا بسح ةبيرضلا ضرف ماظن تراتخا يتلا كلت

: يلاحلا يبيرضلا عاضخإلا ماظن نم ىنثتسي

،يضارألا ميسقتو ةيراقعلا ةيقرتلا ةطشنأ –١

ةداـعإل ةـهـجوملا عــئاضبــلاوعــلسلا دارـــيـــتسا ةـــطشنأ –2
،اهلاح ىلع عيبلا

ةسرامملا ،اهلاح ىلع عيبلا ةداعإ – ءارش ةطشنأ –٣
صوصنملا ماــكــحألل اــقــبــط ،ةــلـــمجلاـــب عـــيـــبـــلا طورش بسح
، نوناقلا اذه نم٤22 ةداملا يف اهيلع

،ءالكولا فرط نم ةسرامملا ةطشنألا –٤

تاسسؤملاوتادايعلا فرط نم ةسرامملا ةطشنألا –٥
،ةيبطلا ليلاحتلا رباخم اذكو،ةصاخلا ةيحصلا

،ةفنصملا ةقدنفلاوماعطإلا ةطشنأ –٦

نداعملا ةلكسر ةداعإوريركت تايلمعب نومئاقلا –٧
،نيتالبلاوبهذلا نم تاعونصملا راجتويعناصو ،ةسيفنلا

.ءانبلاويرلاو ةيمومعلا لاغشألا –8

لجأ نم اقبطم ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظن ىقبي
مت يتــلا ىلوألا ةــنسلا ناوــنــعــب ةــقــحــتسملا ةــبـــيرضلا دـــيدحت
ةبسنلاب هيلع صوصنملا لامعألا مقر فقس زواجت اهلالخ
.تازواجتلا هذهل اعبت ةبيرضلا هذه ديدحت متيو.ماظنلا اذهل
ةـنسلـل ةـبسنـلاـب كلذـك قـيـبـطــتــلــل الــباــق ماــظــنــلا اذــه لــظــيو
.“ ةيلاوملا

ةــــــبيرضلاب نيـــــفلكملا ىلــــــع بــــــجي:2 رركم282 ةداملا“
اوــبــتــتــكا نـــيذـــلا ،ةدـــيـــحوـــلا ةـــيـــفازجلا ةـــبـــيرضلـــل نيعضاخلا
نوــــناــــق نــــم ىلوألا ةداملا يف هــــيـــــلـــــع صوصنملا حـــــيرصتـــــلا
ةــــــبــــــيرضلا باسح يف اوــــــعرشي نأ ،ةــــــيــــــئاــــــبجلا تاءارــــــجإلا
ةيرودلا بسح ةيئابجلا ةرادإلل اهديدست ةداعإوةقحتسملا
 .نوناقلا اذه نم٥٦٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

اوـبـتـتـكـي نأ نييـنـعملا ةـبـيرضلاـب نيفـلـكملا ىلع نــــّـيــعــتــي
احيرصت ،١+ن ةنسلا نم ،رثكألا ىلع ،يفناج٠2 لولحب
.ايلعف ققحـملا لامعألا مقر نمضتي ايئاهن
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لامعألا مقر ققحـملا لامعألا مقر زواجت اذإ ام ةلاح يف
ةبيرضلاب فلكملا نإف ،تقؤملا حيرصتلا ناونعب هب حرصملا

موـقـي اـمدـنـع ةـقـفاوملا ةـيـلـيــمــكــتــلا ةــبــيرضلا ددسي نأ هــيــلــع
 .يئاهنلا حيرصتلا باتتكاب

رشع ةسمــخ ةــبــتــع قــقحـملا لاـمـعألا مـقر ىدـعــتــي اــمدــنــع
لامعألا مقرنيب قرافلا نإف ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٥١( رانيد نويلم
ةيفازجلا ةبيرضلل عضخي هب حرصملا لامعألا مقروققحـملا
.ةقفاوملا تالدعملاب ةديحولا

حيرصت نع فشكت رصانع ةيئابجلا ةرادإلا زوحت امدنع
سسألا ىلع تاـحـيـحصتـلا ءارــجإ اــهــنــكــمــيــف ،لــمــتــكــم رــيــغ
نم9١ ةداملا يف هـــــيـــــلـــــع صوصنملا ءارـــــجإلا قــــــفو ةددحـملا

ناونعب تاميوقتلا ءارجإ متيو .ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق
عم يبيرض لودج قيرط نع ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا

رــيــغ حــيرصتــلاــب ةــقــلــعــتملا ةــيــئاــبجلا تاــبوــقــعــلا قــيــبـــطـــت
نوناق نم٠١ رركم282 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لمتكملا
.ةلثامملا موسرلاوةرشابملا بئارضلا

باتتكا لجأ ءاضقنا دعب ّالإ ميوقتلا اذه متي نأ نكمي ال
.يئاهنلا حيرصتلا

ىدعتي لامعأ مقر اوققح نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا امأ
ماـتـتـخا دـنـع ،ةدــيــحوــلا ةــيــفازجلا ةــبــيرضلــل عوضخلا فــقس

،هالعأ روكذملا دحلا زواجت اهيف مت يتلا كلتل ةيلاوملا ةنسلا
.يقيقحلا حبرلا ماظن ىلإ مهليوحت متيف

ماظن ىلإ نولوحـملا ةبيرضلاب نوفلكملا ىقبي نأ بجي
مقر غلبم ناك امهم ريخألا اذهل نيعضاخ يقيقحلا حبرلا
.”ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا ناونعب ققحـملا لامعألا

ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا نم ىفعت:٦رركم282 ةداملا“
موسرلاوقوقحلا دادرتساو)ىتح رييغت نودب(...................
.اهديدست ضورفملا نم ناك يتلا

ةـبـيرضلــل ىــندألا دحلا عــفدــل نيعضاــخ نوــقــبــي مــهــنأ رــيــغ
بئارضلا نوناق نم رركم٥٦٣ ةداملا بجومب هيلع صوصنملا
.”ةلثامملا موسرلاوةرشابملا

نوــناـق نــم٧ررــكم282 ةداـملا ماـكـحأ لّدعت:5١ ةّداملا
:يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا بئارضلا

فلكملا ةمهاسم ىلع ةدايز قبطت :٧رركم282 ةداملا“
صوصنملا تاحيرصتلا باتتكاب مقي مل يذلا ةبيرضلاب
ةداملاوةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ىلوألا ةداملا يف اهيلع
،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم282
: ةيتآلا تادايزلاب ،ةلاحلا بسح ،ةددحـملا لاجآلا ءاضقنا دعب

رـهش ةدـــم حــــيرصتلا نــــع رــــخأتلا زواــــجتي مـــــل اذإ%٠١  –
،)١( دحاو

.)١( دحاو رهش ةدم حيرصتلا نع رخأتلا زواجت اذإ ٠2%  –

يف هيلع صوصنملا يئاهنلا حيرصتلل رخأتملا عاديإلا نإ
بترتيف ،عفد ةيلمع ىلإ يدؤيال امدنع2 رركم282 ةداملا

 : ةمارغ عفد هنع

رهش ةدم حيرصتلا نع رخأتلا زواجتي مل اذإجد2.٠٠٥  –
،)١( دحاو

نود )١( رهش ةدم حيرصتلا نع رخأتلا زواجت اذإجد٠٠٠.٥  –
،)2( نيرهش ىدعتي نأ

.”)2( نيرهش ةدم حيرصتلا نع رخأتلا زواجت اذإجد٠٠٠.٠١–

نوــناــق نـم8 ررــكم282 ةداملا ماكحأ لّدعت:6١ ةّداملا
 : يتأي امك رّرحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا بئارضلا

دــــــحاولا )١( رــــــــهشلا لــــــــجأ ءاــــضقناب:8رركم282 ةداملا“
.”............................. )رييغت نودب يقابلا ( ...........................

نوــناــق نـــم٥٦٣ ةداـــملا ماــــــكحأ مّمــتتولّدــــــــعت:7١ ةّداملا
:يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا بئارضلا

نـّيعتي،ةفلاخملا ماكحألا لك نع رظنلا ضغب:٥٦٣ ةداملا“
ةــــبــــيرضلا ماـــــظـــــنـــــل نيعضاخلا ةـــــبـــــيرضلاـــــب نيفـــــلـــــكملا ىلع
يف هيلع صوصنملا حيرصتلا عاديإ دنع ، ةديحولا ةيفازجلا
يف اوعرشي نأ ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ىلوألا ةداملا
لاـمـعألا مـقرـل قــفاوملا ةــقــحــتسملا ةــبــيرضلــل لــماــكــلا عــفدــلا
هعبتي يذلا بئارضلا ضباق ىدل كلذو،هب حرصملا تقؤملا

.ةبيرضللةعضاخلا مهتطشنأ ةسرامم ناكم

عـــفدـــلا ىلإ ءوـــجـــلـــلا ةـــبـــيرضلاـــب نيفـــلــــكملا ءالؤه نــــكــــمــــي
عاديإ دنع اهنم %٠٥ ديدستب ،ةقحتسملا ةبيرضلل طيسقتلاب
ىلعاهديدست متيف ةيقبتملا %٠٥ امأ ،تقؤملا حيرصتلا
٥١ ىلإ١ نموربمتبس٥١ ىلإ١ نم ،نيتيواستم نيتعفد
.ربمسيد

متي ،ةينوناق ةلطع موي يف عفدلا لجأ يضقنيامدنع
.”هيلي يذلا لوألا مويلا ىلإ عفدلا ليجأت

بابلا نم ثلاثلا مسقلاىوتسم ىلع ،أشنت:٨١ ةّداملا
ةرشاـــــبملا بئارضلا نوـــــناــــــق نــــــم عــــــبارــــــلا ءزجلا نــــــم لوألا

: يتأي امك ررحتورركم٥٦٣ ةدام ،ةلثامملا موسرلاو

ةقحتسملا ةبيرضلا غلبم لقي نأ زوجي ال: رركم٥٦٣ ةداملا“
،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ناونعب نييعيبطلا صاخشألا ىلع
مت يذلا لامعألا مقر نع رظنلا ضغبو ةيلام ةنس لك نع

.جد٠٠٠.٠١ نع ،هقيقحت

دــنــع لــماــكــلاــب ةــبــيرضلا نـــم ىـــندألا دحلا اذـــه عـــفد بجـــي
ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا تقؤملا حيرصتلا باتتكا

.“ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم
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يناثلا مسقلا

ليجستلا

)نايبلل(

ثلاثلا مسقلا

عباطلا

،عباطلا نوناق نم٦ رركم٧٤١ ةداملا ماكحأ ّلدعت :٩١ ةّداملا
: يتأي امك رّرحتو

نودب(............... مسرلا ةفيرعت ددحت :٦ رركم٧٤١ ةداملا“
وأ ةدروتسملا  ةديدجلا تارايسلل ةبسنلاب )ىتح رييغت
:  ايلحم ةانتقملا

I–نيزنب– كرحم تاذةيحايسلا تارايسلا.١ : 

 جد٠٠٠.٠٠١.............٣مس٠٠8 قوفت ال ةناوطسألا ةعس–

وأ٣مس٠٠٦١ نع لقتو٣مس٠٠8 قوفت ةناوطسألا ةعس–
 جد٠٠٠.٠٥١ ........................... اهيواست

٣مس٠٠8١ نع لقتو٣مس٠٠٦١ قوفت ةناوطسألا ةعس–

 جد٠٠٠.٠٥2 ....................... اهيواست وأ

٣مس٠٠٠2 نع لقتو٣مس٠٠8١ قوفت ةناوطسألا ةعس–

 جد٠٠٠.٠٥٤ ...................... اهيواست وأ

٣مس٠٠٥2 نع لقتو٣مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسألا ةعس–

 جد٠٠٠.٠٠2.١ .......................... اهيواست وأ

. جد٠٠٠.٠٠٦.١..........٣مس٠٠٥2 قوفت ةناوطسألا ةعس–

I–نيزنب– كرحم تاذ ةيعفنلا تارايسلا.٢: 

 )ىتح رييغت نودب(..........................................................

II–لازايد– كرحم تاذةيحايسلا تارايسلا.١:

 جد٠٠٠.٠٠١...............٣مس٠٠2١ ىتح ةناوطسألا ةعس–

٣مس٠٠٦١ نع لقتو٣مس٠٠2١ قوفت ةناوطسألا ةعس–

 جد٠٠٠.٠٥2 ..........................اهيواست وأ

٣مس٠٠٠2 نع لقتو٣مس٠٠٦١ قوفت ةناوطسألا ةعس–

 جد٠٠٠.٠٠٤ ......................... اهيواست وأ

٣مس٠٠٥2 نع لقتو٣مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسألا ةعس–

 جد٠٠٠.٠٠٥.١ ......................... اهيواست وأ

 .جد٠٠٠.٠٠٥.2 ...........٣مس٠٠٥2 قوفت ةناوطسألا ةعس–

II–لازايد– كرحم تاذ ةيعفنلا تارايسلا.٢:

.”............................ )رييغت نودب يقابلا(.........................

عبارلا مسقلا

لامعألا مقر ىلع موسرلا

ىلع موسرلا نوناق نم8 ةداملا ماكحأ لّدعت:٠٢ ةّداملا
: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر

ةميقلا ىلع مسرلا قيبطت لاجم نم ىنثتست :8 ةداملا“
: ةفاضملا

 ............................... )رييغت نودب( .............................. )١

مقر لقي نيذلا صاخشألا اهب موقي يتلا تايلمعلا )2
.هيواسي وأ جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣ نع يلامجإلا مهلامعأ

.”............................. )رييغت نودب يقابلا(........................

موسرلا نوناق نم٣2 ةداملا ماكحأ مّمتتولّدعت:١٢ ةّداملا
: يتأي امك رّرحتو ،لامعألا مقر ىلع

ةـــــميقلا ىلــــع مـــسرلل ضــــفخملا لدــــعملا ددــــحي:٣2 ةداملا“
.%9ـب ةفاضملا

لاغشألاوداوملاوتاـجوـتــنملا ىلع لدــعملا اذــه قــبــطــيو
: هاندأ ةنيبملا تامدخلاوتايلمعلاو

...........................)رييغت نودب(................... )٠١ ىلإ )١ نم

.ىغلم )١١

.”....................)رييغت نودب يقابلا(............................ )2١

موسرلا نوناق نم رركم٣2 ةداملا ماكحأ ىغلت:٢٢ ةّداملا
.لامعألا مقر ىلع

ىلع موسرلا نوناق نم٠٥ ةداملا ماكحأ لدعت:3٢ةّداملا
:يتأي امك ررحتو ،لامعألا

ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل يلكلا مسحلا رذعت اذإ:٠٥ ةداملا“
  : ...................)رييغت نودب يقابلا(................. مصخلل لباقلا

..............................)رييغت نودب (................................–١

..............................)رييغت نودب (................................ –2

نع جتانلا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ةبسن يف قرافلا–٣
كالمألاو عئاضبلاو داوملا ءانتقا ىلع يداعلا لدعملا قيبطت
تايلمعلا ىلع ضفخملا لدعملاوتامدخلاو كالتهالل ةلباقلا
.”ةبيرضلل ةعضاخلا

موسرلا نوــناق نــم ررــــكم82 ةداـــملا ماـــكحأ لّدـــــعت :٤٢ ةّداملا
: يتأي امك ررحتو،لامعألا مقر ىلع

مـسر ،ةــلودلا ةـيـنازـيم حـلاصل سسؤي:رركم82 ةداملا“
وأ ةدروتسملا ،اهل ةلثامملا وأ ةيلورتبلا تاجوتنملا ىلع
تحت عـــــنصم يف اـــــمــــــيسال ،رــــــئازجلا يف اــــــهــــــيــــــلــــــع لصحـملا
تاـجوــتــنملا ىلع مسرــلا اذــه قــبــطــيو .ةــيــكرــمجلا ةــبــقارملا
: ةيتآلا تالدعملل اقفو يتآلا لودجلا يف ةروكذملا
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غــلــبمب ،ةــيــلاملا نوــناــق بجومب ،اــقـــحال ةداـــيز رارـــقإ مـــتـــي
.”ةيداصتقالاوةيلاملا ةيعضولا بسح كلذو،ىندأ يونس

ىلع موسرلا نوناق نم٦٧ ةداملا ماكحأ لدـــعت:5٢ ةّداملا
:يتأي امك ررحتو،لامعألا مقر

ةـــعضاخ تاـــيلمعب موـــقي صـــخش لــــــك ىلـــــع )١ :٦٧ةداملا“
لبق لسري نأ وأ مـّلسي نأ ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل
ضباق ىلإ ،لجأ ىصقأك رهش  لك نم اموي )٠2( نيرشعلا
ةرئاد يف ةيسيئرلا هتماقإ وأ هرقم دجوي يذلا بئارضلا
عيمجل ةققحـملا تايلمعلا غلبم هيف نيبي افشك ،هصاصتخا

.ةبيرضلل ةعضاخلا هتالماعم

ديعاوملا يف اهؤادأ بجاولا ةقحتسملا ةبيرضلا عفد نإ
ميدقت خيرات عم انمازتم نوكي ال نأ نكمي ،هالعأ ةروكذملا
متي ،ةقحتسملا موسرلا عفد يف رخأتلا ةلاح يفو .حيرصتلا

يف اـهـيـلـع صوصنملا عـفدـلا يف رــيــخأتــلا تاــبوــقــع قــيــبــطــت
.نوناقلا اذه نم٠٤١ ةداملا

........................................... نينيدملل صخري هنأ ريغ )2
)ىتح رييغت نودب(

زــكارمل نيعــباــتــلا ةــبـــيرضلاـــب نينـــيدملا ىلع نـــــّيـــعـــتـــي )٣
ىدل ،ةددحـملا لاجآلا يف اولسري وأ اومّلسي نأ بئارضلا

يف ةيسيئرلا هتماقإ وأ هرقم دجوي يذلا بئارضلا زكرم
ققحـملا لامعألا مقر غلبم هيف نـّيبي افشك ،هصاصتخا ةرئاد
.فشكلا اذه ىلع ءانب قحتسملا مسرلا اوددسيو

يقابلا( .......................حيرصتلا عاديإ لجأ ىضقنا اذإ )٤
.”........................ )رييغت نودب

سماخلا مسقلا

ةرشابملا ريغ بئارضلا

) نايبلل (

رركم سماخلا مسقلا

ةيئابج تاءارجإ

نوــناــق نـم ىلوألا ةداـملا ماــكـحأ مّمـتـتو لّدـــعــت:6٢ ةّداملا
: يتأي امك رّرحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا

نيعضاخلاو ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نـّيعتي : ىلوألا ةداملا“
يريدقت حيرصت باتتكا ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظنل

شتـــــفـــــم ىلإ هـــــلاسرإو ،هـــــجذوــــــمــــــن ةــــــيــــــئاــــــبجلا ةرادإلا ددحت
متي نأ بجيو .طاشنلا ةسرامم ناكم هل عباتلا بئارضلا
نم وينوي رهش نم )٠٣( نيثالثلا لبق حيرصتلا اذه باتتكا

.ىصقأ دحك ةنس لك

ةرادإلا نم بلط لك دنع ،ميدقتو كسم مهيلع نـّيعتي امك
 .”...........)رييغت نودب يقابلا(....... ةيئابجلا

تاءارجإلا نوناق نم٣ ةداملا ماكحأ مّمتتولّدعت:7٢ ةّداملا
: يتأي امك رّرحتو ،ةيئابجلا

ماـظنل نيــعضاـخلا ةـبيرــضلاــب نيــفـلـــكـملا نــكمي:٣ ةداملا“
ةبيرضلل عوضخلا اوراتخي نأ ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا

ةيئابجلا ةرادإللرايتخالا غّلبيو .يقيقحلا حبرلا ماظن بسح
نوفلكملا اهيف بغري يتلا ىلوألا ةنسلا نم رياربف لوأ لبق
ماظن رايتخا نإ .يقيقحلا حبرلا ماظن قيبطت ةبيرضلاب
.”هيف ةعجر ال يقيقحلا حبرلا

ءزــجلا نـــم لوألا باـــبلا ىوــــتسم ىلـــع ،أــــشنت:٨٢ ةّداملا
ررحتو رركم٣ ةدام ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم لوألا

 : يتأي امك

ددجلا ةبيرضـلاب نيـفـلــكملا ىلــع نــّيعـتـي : ررــكم٣  ةداملا“
282 ةداملا يف هيلع صوصنملا يئاهنلا حيرصتلا باتتكا

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بـــئارضلا نوـــناق نـــم2 ررـــكم
،قـــحـــتسملا ةدـــيـــحوـــلا ةـــيـــفازجلا ةـــبـــيرضلا غـــلـــبـــم دــــيدستو
.ايئاقلت

ةنس نم ربمسيد١٣ لبق حيرصتلا اذه باتتكا بجيو
.رثكألا ىلع ،مهطاشن ةيادب

عوضخلا اوراـتــخــي نأ ددجلا ةــبــيرضلاــب نيفــلــكملا نــكــمــي
حيرصتلا باتتكا نيح ،يقيقحلا حبرلا ماظن بسح ةبيرضلل
بئارضلا نوناق نم٣8١ ةداملا يف هيلع صوصنملا ،دوجولاب
.”ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

)رتلتكه/جد( مسرلاداوملا نييعتةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

٧2 .٠١.م

٧2 .٠١.م

٧2 .٠١.م

٧2 .٠١.م

٧2 .١١.م

.............................................................زاتمملا نيزنبلا

.............................................................. يداعلا نيزنبلا

......................................... صاصرلا نم يلاخلا نيزنبلا

.........................................................................ليوأ زاغ

......................................... دوقولا / عيمملا لورتبلا زاغ

٠٠,٠٠٦١

٠٠,٠٠٧١

٠٠,٠٠٧١

٠٠,٠٠9

.....)رييغت نودب( .....



ـه١٤٤١ ماع لاوش33٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس وينوي٤ 12

تاءارجإلا نوناق نم٣١ ةداملا ماكحأ مّمتتولّدعت :٩٢ ةّداملا
:يتأي امك رّرحتو،ةيئابجلا

ماظن قيبطت ةيئابجلا ةرادإلا يغلت نأ نكمي :٣١ ةداملا“
ءانب ،ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا

لاــمــعألا مــقر قوــفــي اــمدــنــع ،اــهزوحت يتــلا تاــموــلــعملا ىلع
اهيلع صوصنملا ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ةبتع ححصملا

موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم١ رركم282 ةداملا يف
 .ةلثامملا

سفن نم2 رركم282 ةداملا ماكحأل اقبط ةيوستلا متتو
.“نوناقلا

٧١و٧١و٦١و٥١و٤١و2١و2 داوملا ماكحأ ىغلت:٠3 ةّداملا
.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم

تاءارجإلا نوناق نم2٧ ةداملا ماكحألّدعت:١3 ةّداملا
: يتأي امك ررحتو،ةيئابجلا

....................)رييغت نودب(................ )٤ ىلإ )١ :2٧ ةداملا“

.ىغلم– )٥

.”....................)رييغت نودب يقابلا(............................. )٦

سداسلا مسقلا

ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

١١–99 مــقر نوـــناقلا نـــم٦ ةداـــملا ماـــكحأ لدــــعت :٢3 ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو999١ ةنس ربمسيد٣2 يف خرؤملا
مـقر نوـناــقــلا نــم٦١ ةداملا بجومب ةــــــــلدــــــــعملا ،٠٠٠2 ةــــنسل
نوناق نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد92 يف خرؤملا١2–٤٠
نوناقلا نم٥١ ةداملا بجومب ةلدعملا ،٥٠٠2 ةنسل ةيلاملا

نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ يف خرؤملا9٠–9٠ مقر
نم١2 ةداملا بجومب ةلدعملا ،٠١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
2١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد٦2 يف خرؤملا2١–2١ مــقر نوــناــقــلا

ةداملا بجومب ةلدعملا ،٣١٠2 ةنسل ةيلاملانوناقنمضتملاو
٤١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ يف خرؤملا٠١–٤١ مقر نوناقلا نم٧١
: يتأي امك ررحتو،٥١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناقنمضتملاو

يتلا تاطاشنـلا نم ةدئاعلا ليـخادملا ديفتـست:٦ ةداملا“
تاـيالو يف تاكرشلا وأ نويـعيبطلا صاـخشألا اهسراـمي
تاعطاقملا اذـــــكوتـــــسـغـنـماـتوراردأوفودــــــــنـتويزــــــيـلـيإ
نيعوحلاص نيعوراتخم يجاب جربو نوميميتل ةيرادإلا

تاـيالوــلا هذـه يف يئاـبـج نطوـم مـهـيدـل نيذلاو،تناجومازق
نم %٠٥ هردـق ضيـفـخـت نم ،ةـمـئاد ةـفــصـب اـهـب نوـمـيـقـيو
ىلـع ةـبـيرـضـلا وأ يـلاـمـجإلا لـــــــــــــخدـلا ىلـع ةــبـيرـضـلا غـــــــــــــلـبـم
)٥( ســـــمخل دــــتمت ةـــيلاقتنا ةرــــتفل كلذو،تاــــكرشلا حاـــــبرأ

.٠2٠2 ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا ،تاونس

.”......................... ) رييغت نودب يقابلا(..........................

٤١–9١ مقر نوناقلا نم9٦ ةداملا ماكحأ لّدعت:33 ةّداملا
ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١يف خرؤملا

رّرحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس
:يتأي امك

ىلــع مــــسرلا نــــم ”ةـــئشانلا تاـــــكرشلا“ ىـــــفعت:9٦ ةداملا“
ةبيرضلا وأ يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلاوينهملا طاشنلا

نـم ءادـتـبا،تاوـــنس )٣( ثالـــــث ةدمل ،تاــــــكرشلا حاــــــبرأ ىلع
.طاشنلا ةيادب خيرات

سفن نمضوةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا نم ىفعت امك
ةـــبـــيرضلا ماـــظـــنـــل ةــــعضاخلا ةــــئشاــــنــــلا تاــــكرشلا ،طورشلا
.ةديحولا ةيفازجلا

اهينتقت يتلا تادعملا ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت
.ةيرامثتسالا اهعيراشم زاجنإ ناونعب ةئشانلا تاكرشلا

قــيرط نـــع ةداـــملا هذـــه قــــيبطت تاــــيفيكوطورـــش ددـــحت
.”ميظنتلا

١٠–9٠ مـقر رـمألا نـم2٤ ةداـملا ماــكحأ لّدعت:٤3 ةّداملا
9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر92 يف خّرؤملا

ةـلدــعملا ،9٠٠2 ةـنسل يليـمــكــتــلا ةــيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو
عـــــيبر٤١ يف خّرؤــــــملا٤١–9١ مــــقر نوــــناقلا نــــم٠٧ ةداــــملاب
نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

  : يتأي امك رّرحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ةيحايسلا تاطاشنلاب ةلصتملا تامدخلا عضخت:2٤ ةداملا“
فنصملا يحايسلا ماعطإلاو ةيندعملا تامامحلاو ةيقدنفلاو
ىلإو ايلاقتنا ،يحايسلا لقنلل تارايسلا ريجأتو رافسألاو
ىلع مسرلل ضفخملا لدعملل ،١2٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةياغ
 .”ةفاضملا ةميقلا

نع تجتن يتلا ةيحصلا ةمزألا ىلإ رظنلاب :53 ةّداملا
ةنسل يئانثتسا ريبدتكو)9١– ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج
٠2٠2:

بئارضلا عفد اذكو ،ةيئابجلا تاحيرصتلا ميدقت لاجآ ددمت–
،اهب ةقلعتملا موسرلاو

ةيكرمجلا تاحيرصتلا باتتكال ةينوناقلا لاجآلا ددمت–
عـــفد لاـــجآ اذـــكو ،كراـــمجلا حــــلاصم فرــــط نــــم اــــهــــتــــيوستو
.ةيكرمجلا موسرلاو قوقحلا

قوقحلاوةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت :63 ةّداملا
تامزلتسملاو،ةينالديصلا داوملا ،ةتقؤم ةفصب ،ةيكرمجلا
هذــهل راــــيغلا عـــطقو مزاوـــــل اذـــــكو،فــــشكلا تادـــــعمو ،ةـــــيبطلا
مــيــظــنــتــلــل اــقــبــط اــهــتــمــئاــق ةددــحـملا ،ةــلــمــعــتسملا تادــعملا
 .)9١– ديفوك(انوروك سوريف ءابو ةهباجمل  ،لوعفملا يراسلا
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ةنس سرام١2 خيرات نم ةداملا هذه ماكحأ نايرس أدبي
ةــــحئاج لاوز نــــع يـــمسرلا نالــــعإلا درــــجمب يــــهتنيو ،٠2٠2
.انوروك سوريف

قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،ماكحألا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”ميظنتلا

ثلاثلا لصفلا

دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

لوألا مسقلا

ةيكرمج ماكحأ

)نايبلل(

يناثلا مسقلا

ةلودلا كالمأب ةقلعتم ماكحأ

٤٠-8٠ مــــــقر رــــــمألا نــــــم٥ ةداـــملا ماـــكحأ لدـــــــعت :73 ةّداملا
ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا92٤١ ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا

ىلع زاــيـــتـــمالا حـــنـــم تاـــيـــفـــيـــكو طورش ددـــحـــي يذـــلا8٠٠2
زاجنإل ةهجوملاو ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا

: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرامثتسا عيراشم

.............................يضارتلاب زايتمالا صخري:٥ ةداملا“
،ةحايسلاب فلكملا ريزولا )ىتح رييغت نودب(

ةيجولونكتلا رئاظحلل ةريسملا ةئيهلا نم حارتقا ىلع ءانب–
دعب رئاظحلا هذه طيحم لخاد ةعقاولا يضارألل ةبسنلاب
تاسسؤملاوةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ةقفاوم
.”ةفرعملا داصتقاوةئشانلا

8١–8١ مقر نوناقلا نم٦٤ ةداملا ماكحأ لّدعت:٨3 ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 يف خرؤملا
:يتأي امك رّرحتو ،9١٠2 ةنسل

حيرصتلاو ةيجولونكتلا رئاظحلا ديدحت متي :٦٤ ةداملا“
تاسسؤملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب اهب
ريزولاو ةفرعملا داصتقاوةئشانلا تاسسؤملاوةريغصلا
فــــــلــــــكملا رــــــيزوـــــــلاو ةـــــــيـــــــلحـملا تاـــــــعاــــــــمجلاــــــــب فــــــــلــــــــكملا

.”بونجلا جمارب ذيفنتل )ىتح رييغت نودب(...........ةيلاملاب

٤٧-٥٧ مقر رمألل ةـماعلا ماــكحألا نـــمض ،جردـــت:٩3 ةّداملا
حسم دادعإ نمضتملاو٥٧9١ ةنس ربمفون2١ يف خرؤملا
،ممتملاولدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتوماعلا يضارألا

: يتأي امك ررحتو ،رركم٣ ةدام

ظفحلاويضارألا حسمب ةفلكملا ةرادإلا لفكتت : رركم٣ ةداملا“
قيقحت قيرط نع يضارألا حسم قئاثو دادعإ ماهمب يراقعلا

يف ةحوسمملا تاراقعلا ميقرتوتايكلملا ديدحتويراقع
تايلمعويراقعلا رهشلا تاءارجإب مايقلاويراقعلا لجسلا
.كلذ نع جتنت يتلا نييحتلا

قئاثو ظفحوكسمودادعإ تايلمع ةنمقر ايجيردت متت
لماكلاب اهميمعت ةياغ ىلإ يراقعلا لجسلاويضارألا حسم
.”ينطولا بارتلا ربع

٤٧-٥٧ مــــــقر رــــمألا نــــم٥ ةداـــملا ماـــكحأ ىـــــغلت:٠٤ ةّداملا
حسملا دادعإ نمضتملاو٥٧9١ ةنس ربمفون2١ يف خرؤملا
.ممتملاولدعملا ، يراقعلا لجسلا سيسأتويضارألل ماعلا

٥٠-٥٠ مـــقر رــــمألا نـــم9 ةداــــملا ماــــكحأ لدــــعت:١٤ ةّداملا
ويلوي٥2 قفاوملا٦2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١ يف خرؤملا

،٥٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥٠٠2 ةنس
يذ92 يف خّرؤملا٦١-٥٠ مقر نوناقلا نم٣٥ ةداملاب ةلدعملا
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا

: يتأي امك رّرحتو ،٦٠٠2ةنسل ةيلاملا نوناق

زاهج راطإ يف ةزجنملا تالحـملا ةيكلم لّوحت:9 ةداملا“
ىلإ ةلودلل ةصاخلا كالمألا نم ،اناجم ،”بابشلا ليغشت“
.تايدلبلل ةصاخلا كالمألا

قرـــــط ســـفنل تالــــحـملا هذــــه لالـــــغتساورـــــييست عــــضخي
.لوعفملا ةيراسلا تايدلبلل ليخادملل ةجتنملا كالمألا رييست

،تالحـملا هذــــه رــــيــــيست نيسحت ىلع تاــــيدـــــلـــــبـــــلا رـــــهست
 .ةيداصتقالا اهتيبذاج اميسالو

نم رارقب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”ةيلحـملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا

ثلاثلا مسقلا

ةيلورتبلا ةيابجلا

)نايبلل(

عبارلا مسقلا

ةفلتخم ماكحأ

فلتخمل ةيرهشلا تاـحيرصتلا عادـــــيإ زوــــجي :٢٤ ةّداملا
قوقحلا عفد عم كلذ نمازتي نأ نود موسرلاوبئارضلا
.ةقحتسملا

لاجآلا ةقحتسملا موسرلاوبئارضلا عفد زواجت لاح يفو
صوصنملا دادسلا نع رخأتلا تابوقع ضرف متي ،ةددحـملا

نم ءادتبا اهباستحا متيو ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع
.هيف اهعفد يغبني ناك يذلا خيراتلا

٤١-٦١ مقر نوناقلا نم88 ةداملا ماكحأ ىغلت:3٤ ةّداملا
ةنسربمسيد82 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤملا

.٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦١٠2

لـــيخادملا ،يـــعجرم رــــجأ ساــسأ ىلـــع ،بـــسحت:٤٤ ةّداملا
خيراتب نومضملا ىندألا ينطولا رجألا ساسأ ىلع ةددحـملا

.نوناقلا اذه ذافن

.ميظنتلا قيرط نع يعجرملا رجألا غلبم ددحي

ةنس وينوي لوأ نم ءادتبا ذيفنتلا زيح ريبدتلا اذه لخدي
٠2٠2. 
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يمهاستلا رامثتسالا راشتسم ةفص أشنت:5٤ ةّداملا
نادــــــــيم يفةراــــــشتسالا تاــــصنم ةرادإو قــــــــلخب فــــلكملا
،رــيبكلا روــــهمجلا لاوـــمأ راــمثتساويـــمهاستلا راــــمثتسالا

.ةيمهاست ةيرامثتسا عيراشم يف ،تنرتنإلا ىلع

رامثتسالاناديم يف راشتسم ةفصب عتمتت نأ نكمي
،ضرغلا اذهل اهؤاشنإ مت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا ،يمهاستلا

ةطشنأ ةسراممل ةدمتعملا ةصروبلا تايلمع يف ءاطسولاو
ةيلاملا تاجتنملاو ةلوقنملا ميقلا رامثتسا يف ةراشتسالا

 .رامثتسالا قيدانص رييست تاكرش اذكو

ةـــصروبلا تاـــيلمعمـــيظنت ةـــنجل هردـــصت ماــــظن ددــــحي
ناديم يف نيراشتسملا ةسراممو دامتعا طورش ،اهتبقارمو
 .مهتبقارمو يمهاستلا رامثتسالا

مقر نوناقلا نم8١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:6٤ ةّداملا
وينوي٤2 قفاوملا٧2٤١ماـع ىلوألا ىدامج82 يف خّرؤملا١١–٦٠

ررحتو،يراـمـثـتـسالا لامسأرلا ةكرشب قلعتملاو٦٠٠2 ةــنـس
: يتأي امك

تاكرشلا يف صصح ىلع ذاوحتسالا ءانثتساب :8١ ةداملا“
زوحت نأ يراـمـثـتـسالا لاـمـسأرـلا ةـكرـشـل زوـجـي ال ،ةئشانلا
نم )%9٤( ةئاملا يف نيعبرأو ةعـست نم رثـكأ لثمـت امهـسأ

.”ةدحاو ةسسؤم لامسأر

قوقحلاوةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت :7٤ ةّداملا
ةهـجوملا تازـيـهـجـتـلاوداوملا ،دارــيــتسالا دـــنـــع ةـــيـــكرـــمجلا

.رئازجلا عماج زاجنإل

نم رارق بجومب ،ةافعملا تازيهجتلاوداوملا ةمئاق ددحت
.نكسلاب فلكملا ريزولا

٤١-9١ مقر نوناقلا نم٤١١ ةداملا ماكحأ ىغلت :٨٤ ةّداملا
ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا

.٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس

تاـــــجتنملا عــــيبو ءارـــــش ةـــــطشنأ ءاـــــنثتساب:٩٤ ةّداملا
تاعاطقلل ةعباتلا ،ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا كلتو
ةكراشمل ةـــعضاخ لــــــظت يـــتلا ،هاـــندأ١٥ةداـــملا يف ةددـــحـملا
يأ ّنإف ،%١٥ غلبت ةبسنب نيميقملا نيينطولا نيمهاسملا

راــمــثــتسالــل حوــتـــفـــم تاـــمدخلاو عـــلسلا جاـــتـــنإل رـــخآ طاشن
.يلحم فرط عم ةكارشلاب مازتلالا نود يبنجألا

: ةيتآلا تاعاطقلا ،يجيتارتسالا عباطلا يستكت:٠5 ةّداملا

ةيفوج ةورث يأ اذكو ،مجانملل ينطولا عاطقلا لالغتسا –
تحت وأ حطسلا ىلع جارختسا طاشنب ةقلعتم ةيحطس وأ
،ةيندعملا ريغ داوملا رجاحم ءانثتساب ،ضرألا

نوناقل عضخي رخآ طاشن يأو ةقاطلا عاطقل عبنملا –
ةــقاــطــلا لــقــنو عــيزوـــت ةـــكـــبش لالـــغـــتسا اذـــكو ،تاـــقورحـملا
وأ ةـــــيزاغلا تاــــقورحـملاو،كالــــسألا ةــــطساوب ةــــــيئابرهكلا
،ةيفوجلا وأ ةيولعلا بيبانألا ةطساوب ةلئاسلا

ةيركسعلا تاعانصلاب ةقلعتملا وأ اهب ردابملا تاعانصلا–
،ينطولا عافدلا ةرازول ةعباتلا

،تاراطملاو ئناوملاو ةيديدحلا ككسلا طوطخ –

ةطبترملا تارامثتسالا ءانثتساب ،ةينالديصلا تاعانصلا –
ةــمــيـــقـــلا تاذ ،ةرـــكـــتـــبملا ةـــيساسألا تاـــجـــتـــنملا عـــيـــنصتـــب
،ةيمحموةدقعم ايجولونكت بلطتت يتلاو،ةيلاعلا ةفاضملا
.ريدصتللوةيلحـملا قوسلل ةهجوملا

نــع ،ءاـــضتقالا دـــنع ،رـــيبدتلا اذـــه قـــيبطت تاــــيفيك ددـــــحت
.ميظنتلا قيرط

يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم2٦ ةداملا ماكحأ ىغلت:١5 ةّداملا
.٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم9٠١ ةداملاو ،9٠٠2 ةنسل

نع لزاــنت يأ ،ةــــموكحلا نـــم ةـــصخرل عــــضخي:٢5 ةّداملا
ةــيــبــنــجأ فارــطأ حــلاصل ةــيــبــنــجأ فارــطأ هـــب موـــقـــت صصح
نوناقلل ةعضاخ ةئيهل يعامتجالا لاملا سأر لمشي ،ىرخأ
ةددحـملا ةيجيتارتسالا تاطاشنلا دحأ يف سرامت يرئازجلا

 .نوناقلا اذه نم١٥ ةداملا يف

مــيــقــم رــيــغ يبــنــجأ فرــط لوصأ نــع لزاــنــت يأ رــبــتـــعـــي
،ةــــمدخ وأ ةــــــعلسل دارـــــيتسا ةــــباثمب،مــــيقم يـــنطو فرــــطل
يف فرصلا ةــبــقارمل ةـــمـــظـــنملا ماـــكـــحألل كلذـــب بيـــجـــتستو
.لزانتلا تايلمع تادئاع ليوحت لاجم

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

١٠-٠١ مـــقر رـــمألا نــــم٦٤ ةداــــملا ماــــكحأ ىــــغلت:35 ةّداملا
ماــــكحأو ،٠١٠2 ةـــنسل يلــــيمكتلا ةـــيلاملا نوــــناق نـــــمضتملا
تشغ٣ يف خّرؤملا9٠-٦١ مقر نوناقلا نم١٣و٠٣ نيتداملا

 .رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس

8١–٥١ مقر نوناقلا نم٥٥ ةداملا ماكحأ ىغلت:٤5 ةّداملا
ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا

.٦١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥١٠2

ىـلــع مسرـــلاو ةــيــكرـــمــجلا قوـــقــحلا نم ىـفــعــت :55 ةّداملا
تانوـكملا ،ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدـــمل ةــفاــضـــملا ةــمـــيــقــلا

نم اـيلـحم اـهؤانـتقا مت يتـلا وأ ةدروتـسملا ةـيلوألا داوملاو
جاــتـنإل مــهــتــطشـنأ راــطإ يف نــطاــبــلا نــم نيلــماــعــتملا فرـــط

تازـيـهـجتو تاـجـتـنـمــلــل ةــهــجوملا ةـيــعرــفــلا مــقـطألاو مــقــطألا
اذـــــكو،ةـــيئابرهكلاو ةــــينورتـكلإلاو ةــــيكـيناكيملا تاــــعانصـلا
جاتنإو،طاشنلا تاعاطق فلتخمل جاتنإلا تادعم ةنايصل
.تالامعتسالا لكل ةهجوملا تانوكملاورايغلا عطق

 .ميظنتلا قيرط نع ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

٤١-٦١ مقر نوناقلا نم٠١١ ةداملا ماكحأ ىغلت:65 ةّداملا
ةنس ربمسيد82 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤملا

.٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦١٠2
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،عئاضبلاو صاخشألا لـقن لـــئاسو ءاــــنثتساب:75 ةّداملا
تادعمو  طوطخ ،كالهتسالل عضولا دصق ةكرمجلاب صخري
تادعملا رصانعو عئاضبلا اذكو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا
.ةديدجلا

 .ميظنتلا قيرط نع ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

يعيرشتلا موسرملا نم٣2١ ةداملا ماكحأ ىغلت:٨5 ةّداملا
نمضتملاو٣99١ ةنس ربمسيد92 يف خرؤملا8١–٣9 مقر
.ةممتملاوةلدعملا ،٤99١ ةنسل ةيلاملا نوناق

8٠–٣١ مقر نوناقلا نم2٥ ةداملا ماكحأ لدعت:٩5 ةّداملا
٣١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع رفص٧2 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

............................ تارايسلا ءالكو ىلع عنمي :2٥ ةداملا“
حلاصملا فرط نم اهدامتعا مت يتلا )ىتح رييغت نودب (
.ةعانصلاب  ةفلكملا ةرازولاب ةلهؤملا

)ىـتــح رــيــيــغــت نودــب(................. تاراــيسلا ءالــكو عــنــمــي
.”ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةلهؤملا حلاصملا

ىـلــع مسرـــلاو ةــيــكرـــمــجلا قوــــقــحلا نــــم ىــــــفــعــت :٠6 ةّداملا
مت يتـلا وأ ةدروتـسملا ةـيلوألا داوملا ،ةــفاــضـــملا ةــمـــيــقــلا
نيلماعتملا ىدل ةانتقملا تانوكملا اذكو ،اـيلـحم اـهؤانـتقا

تاعومجملا جاتـنإ لاجم يف نوطشني نيذلا نطابلا نم
تازــيــهـجتو تاــجــتــنـمــلــل ةــهــجوملا ةـيــعرــفــلا تاــعوــمــجملاو
.ةيئابرهكلاو ةينورتـكلإلاو ةيكـيناكيملا ةعانصـلا

متي ةيمك ةمئاق يف ةدروتسملا تانوكملاو داوملا لجست
ينفلا مييقتلا ررقم نم أزجتي ال ءزجك ،ةيلام ةنس لكل اهدادعإ
ىلـــع ّنيــــعتي يذــــلاو،ةــــعانصلاب فــــلكملا رـــيزولا هـــحنمي يذــــلا
.بئارضلاو كرامجلا ةرادإحلاصمل هميدقت دمتعملا لماعتملا

ىلع مسرلاو%٥ لدعمب ةيكرمجلا قوقحلل عضخت امك
تاعومجملاوتاعومجملا عيمج ،%9١ لدعمب ةفاضملا ةميقلا
يف وأ لصفـــنـــم لـــكشب ةدروـــتسملا تاـــقــــحــــلملاو ةــــيــــعرــــفــــلا

جامدإلا لدعم اوغلب نيذلا نيلماعتملا لبق نم ،تاعومجم
ةيمك ةمئاق ساسأ ىلع ،مهعاطق طورش رتفد يف لجسملا

.هالعأ ةيناثلا ةرقفلا يف روكذملا ينفلا  مييقتلا ررقمب ةقفرم

نيلماعتملا ىوس لوبق نكمي الو ،نيماظنلا نيب عمجلا متي
،طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا طورشلل نيفوتسملا

تالدعم تغلب يتلا تاجتنملل ةصصخملا تانوكملاو داوملاو
.ةددحـملا لاجآلا يف ةبولطملا جامدإلا

يف ةددحـملا طورشلاوريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت
 .ميظنتلا قيرط نع ،طورشلا رتفد

ةـنسل ةــيلاملا نوــــناق نـــم١١2 ةداـــملا ماــــكحأ لّدــــعت:١6  ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةمّمتملاوةلّدعملا ،2٠٠2

قح ،ةلودلل ةماعلا ةينازيملا ةدئافل سسؤي :١١2 ةداــملا“
راطإلل اقفو ،ينالديص جوتنم ليجستل بلط لك ىلع قحتسم
: يتآلا

ةيرورضلا ريغ ةينالديصلا تاجتنملا ليجست بلط–
.جد٠٠٠.٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.2 نم: ةدروتسملاو

قيرط نع قفاوملا قحلا غلبموجوتنملا ةعيبط ددحت
.ميظنتلا

.”....................... )رييغت نودب يقابلا(............. ليجست  –

٤١–28 مقر نوناقلا نم٣٦١ ةداملا ماكحأ لدعت:٢6 ةّداملا
: يتأي امك ررحتو،٣89١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملا

صوصنملا نماضتلل ينوناقلا طايتحالا لمشي:٣٦١ ةداملا“
نوناق نمضتملا٤١–28 مقر نوناقلا نم2٦١ ةداملا يف هيلع
صصخمك ،رئازجلا كنب هزوحي يذلا ،٣89١ ةنسل ةيلاملا
: يداملا هقش يف يليمكتويلوأ

اــهـــتزـــجـــح يتـــلا ةسيـــفـــنـــلا نداـــعملا نـــم تاـــعوـــنصملا –
ةرداصملا  ةجيتن ةلودلل ايئاهن ةبستكملاو ةيلاملا تارادإلا
،ةلمهملا تاعونصملا ناونعب اهعمج مت يتلا وأ ةيئاضقلا

ةلاكولا اهزوحت يتلا ةسيفنلا نداعملا نم تاعونصملا –
نداــــعملا نــــم اـــهريغوبــــهذلا عـــيزوتولــــيوحتل ةــــينطولا
اــهــتأشنأ يتــلا درجلا ةــنجل اــهــل اــهــتـــمـــلس يتـــلاو ،ةسيـــفـــنـــلا
،ينوناقلا يطايتحالا رييستل ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا

تاـــفيرشتلا راـــطإ يف ،ةداـــع ةـــمدقملاو ةاــــقلتملا اــــيادهلا –
مت يتــــلا وأ جراخلا يف ةــــيــــمسر ةــــمــــهــــم يف دوــــفوــــلا ءاضعأل
ةيمسر تامهم يف ةيبنجألا دوفوللتارايز بقع اهمّلست

.رئازجلا يف

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نع نيلثمم نم نوكتت ةكرتشم ةنجل سسؤت:36 ةّداملا
درج دادعإب فلكت ،رئازجلا كنب نع نيلثمموةيلاملا ةرازو

ينوناقلا طايتحالا ناونعب اهزوحت يتلا ميقلا عيمجل لماش
.نماضتلل

عبارلا لصفلا
ةيئابجلا هبش موسرلا

)نايبلل(

يناثلا ءزجلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

)نايبلل(

لوألا لصفلا
ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

لوألا مسقلا
دراوملا

٤١-9١ مقر نوناقلا نم٠2١ ةداملا ماكحأ لدعت:٤6 ةّداملا
ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا

رّرحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس
: يتأي امك
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ةـــقبطملا لـــيخادملاو لـــصاوحلاو تادارــــيإلا ردـــــقت:٠2١ ةداملا“
٠2٠2 ةنسل ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا تاقفنلا ىلع
ةئامنامثوارايلم نيعستو ةسمخو ةئامثالثوفالآ ةسمخــب
.”)جد٠٠٠.٠٠٠.٥٣8.٥9٣.٥( رانيدنويلمنيثالثو ةسمخو

يناثلا مسقلا
تاقفنلا

٤١–9١ مقر نوناقلا نم١2١ ةداملا ماكحأ لّدعت :56 ةّداملا
ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا

رّرحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس
: يتأي امك

لـــــيومـــت دــــصـــق ،٠2٠2 ةــــنـــــس ناوــــنعـب حــــتفــــي :١2١ ةداملا“
:ةلودـلل ةماعــــلا ةينازيمـلل ةيئاهنــــلا ءابـــعألا

نانثاوةئامعبسوفالآ ةعبرأ هغلبــــم يلاــــــم دامتـــــعا /١
راـــــــــنــــيد نوـيـلـم نوــعــبرأوةــئاـمـعـبرأواراــيـلـم نوــســمـخو
.رييستـلا تاقفـــــن ةيطغتــــل )جد2٥٧.٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٤٤(

ارايلم نورشعوةئامتسونافلأ هغلبــــم يلاـــم دامتــــــعا /2
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٧2.٠2٦.2( رانـيد نويلم نوعبسوناتئامو
.”يئاهنلا عباطــلا تاذ زيهجتــــلا تاقفــــن ةيطغتـــــل

يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

)نايبلل(

لوألا مسقلا
ةقحلملا ةينازيملا

)نايبلل(

يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

)نايبلل(

ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

٤١-٦9 مقر رمألا نم٦١ ةداملا ماكحألّدعت:66 ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦99١ ةنس وينوي٤2 يف خرؤملا
: يتأي امك رّرحتو،ةلّدعملا ،٦99١ةنسل يليمكتلا

صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:٦١ ةداملا“
مــــــــعدل يـــنطولا قودــــنصلا“ هـــــناونعو2٠٣-٧8٠ هـــــمقر صاــــخ
)ىتح رييغتنودب(....................................”بابشلا ليغشت

ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريزو نوكي
.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا ةفرعملا داصتقاو

............................ )رييغت نودب( ......................................

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

صيصخت باـسح ةـــنيزخلا تاــــباتك يف حــــتفي:76 ةّداملا
ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا “هناونعو2٠٣–١٥١ همقر صاخ
.”ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا

: باسحلا اذه يف دّيقي

: تاداريإلا باب يف

”تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا ةيمنت“ :٤ رطسلا ديصر–
هــــناونع يذــــلا2٠٣-9٣١ مــــقر صاـــــخلا صيــــصختلا باــــسحل

يرــــحبلا دـــــيصلاوةــــيحالفلا ةــــــيمنتلل يـــنطولا قودــــــــنصلا“
،٠2٠2 ةنس وينوي٠٣ ةياغ ىلإ ”تايئاملا ةيبرتو

،ةلودلا ةينازيم تاصصخموةيلاملا تاناعإلا–

،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا يينهم تاكارتشا–

يرحبلا ديصلا عاطقب ةصاخلا ىواتألا نع ةمجانلا دراوملا–
،ةيلاملا نيناوق يف ةددحـملا تايئاملا ةيبرتو

،اياصولاوتابهلا–

.قودنصلا ريسب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف

ةيبرتويرحبلا ديصلاريوطتوةيقرتل تادعاسملا–
،تايئاملا

لالـغـتسالاو ةـلـمحلا ضورـق دـئاوـفـل ةـلـماشلا ةـيــطــغــتــلا–
ةـــيبرتويرــــحبلا دـــيصلا تاـــطاشنل ةــــهجوملا راــــمثتسالاو
،تايئاملا

ةلمعتسملا ةيوقاطلا داوملا راعسأ معد ناونعب تاناعإلا–
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاطاشن يف

،داشرإلاوةينهملا تاردقلا زيزعتب ةطبترملا فيلاكتلا–

تاحطسملل عارزتسالا ةداعإوعارزتسالا تالمح زاجنإ–
ةيرحبلا طاسوألاوةيعيبطلاوةيعانطصالا ةيراقلا ةيئاملا
،ةيعيبطلا

يف يرحبلا ديصلا تادعم لادبتساب ةقلعتملا تاقفنلا–
،مادتسملا يرحبلا ديصلا راطإ

ةكرتشم ةيلود شيتفت تايلمع زاجنإب ةقلعتملا تاقفنلا–
،ءارمحلا ةنوتلا ديص تالمح راطإ يف

ةــيـــنـــب ددحتو ،نييـــلاملا ءاـــطسوـــلا رـــيـــيست فـــيراصم–
.ميظنتلا قيرط نع رجألا اذه غلبمو فيراصملا

ديصلاب فلكملا ريزولا نوكي يذلا باسحلا اذه ريسي
نيمألا تاـــــباـــــتـــــك يف ،هـــــفرصب يسيـــــئرـــــلا رـــــمآلا يرـــــحـــــبـــــلا
فرصتيو.ةنيزخلل نييئالولا ءانمألاوةنيزخلل يسيئرلا
هتفصب ةيديصلا دراوملاويرحبلا ديصلل يئالولا ريدملا
.فرصلاب ايوناث ارمآ
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: قودنصلا معد نم ةدافتسالل لهؤيو

راطإ يف نووضنملا وأ يدرف لكشب نودايصلا ةراحبلا –
يرحبلا ديصلا تاطاشنب ةقالع تاذ تايعمج وأ تاينواعت
،تايئاملا ةيبرتو

،ةدمتعملا فرحلا عيمجل يرحبلا ديصلا نفس وزهجم –

مقر يذيفنتلا موسرملا( تايئاملا ةيبرت تاسسؤم –
ربمفون١2 قفاوملا٥2٤١ ماع لاوش8 يف خرؤملا٣٧٣–٤٠

ىلع لوصحلا تاــيــفـــيـــكوطورش ددـــحـــي يذــــلا٤٠٠2 ةـــــنس
،)تايئاملا ةيبرت ةسسؤم ءاشنإل زايتما

تاعانصلا لاجم يف نوطشانلا نويداصتقالا نولماعتملا  –
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلاب ةطبترملا

،ثحبلاونيوكتلا تاسسؤم  –

ناك امهم ةصاخلا وأ ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا  –
،اهماظن

نوطشانلا ءاربخلاوزاجنإلا تاسسؤمو تاساردلا بتاكم –
عباطلا تاذ زـــيهجتلا عـــيراشموتاـــسارد زاــــجنإ لاـــجم يف

.تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا لاجم يف ةربخلاو،يمومعلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

مقر نوناقلا نم١٣١ ةداملا ماكحأ مّمتتولّدعت:٨6 ةّداملا
١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–9١
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد
 :يتأي امك ررحتو

2٠٣-٠٥١ هـــمقر صاــــخصيـــصخت باـــسح أـــشني:١٣١ ةداملا“
ةـيداصتـقالا ةـموـظـنملا رـيوـطـتو مـعد قودــنص“ هــناوــنــعو
.”“pu-tratS”ةئشانلاتاسسؤملل

: باسحلا اذهيف دّيقيو

 : تاداريإلاباب يف

،ةلودلا ةناعإ  –

،ةيئابجلا هبشوةيئابجلا موسرلا نم جتانلا  –

،اياصولاوتابهلا  –

 .ىرخألا تامهاسملاو دراوملا عيمج  –

: تاقفنلا باب يف

،ىودجلا تاسارد ليومت  –

،لمعلا ةطخ ريوطت ليومت  –

،ةينقتلا تادعاسملا ليومت  –

، يلوأ جذومنءاشنإب ةقلعتملا فيلاكتلا ليومت  –

، نيوكتلا ليومت  –

،“pu-tratS” ةئشانلا تاسسؤملا ناضتحا  –

ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنمللجيورتلا–
”pu-tratS“.

رـــمآلا ةـــئشاــــنــــلا تاسسؤملاــــب فــــلــــكملا رــــيزوــــلا نوــــكــــي
.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا

قيرط نـــع باــــسحلا اذـــــه رـــــيس تاـــــيفيكوطورــــش ددــــــحت
.”ميظنتلا

2١-2١ مقر نوــناــقــلا نم8٥ ةداملا ماــكــحأ لّدــعــت:٩6 ةّداملا
ةنس ربمسيد٦2 قفاوملا٤٣٤١ ماــع رــفــص2١ يف خرؤملا

بجومب ةلدعملا ،٣١٠2ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2١٠2
لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا نم22١ةداملا

نوناق نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا8٣٤١ ماع
نوناقلا نم٠٣١ ةداملا بجومب ةلدعملا ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر82 يف خرؤملا٤١-9١ مقر
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد
: يتأي امك ررحتو

صيصخت باسـح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :8٥ ةداملا“
ةيمنتلل ينطولا قودنصلا“ هناونعو2٠٣-9٣١ همقر صاخ
 .“ ةيحالفلا

 : ةيتآلا روطسلا باسحلا اذه نمضتيو

................................ )رييغت نودب( .................:١ رطسلا

.............................. )رييغت نودب( .................. :٢ رطسلا

................................ )رييغت نودب(  ................ :3 رطسلا

 :2٠٣–9٣١ مقر باسحلا يف دّيقيو

 : تاداريإلا باب يف

: ”يحالفلا رامثتسالا ريوطت“ :١ رطسلا

.................................. )رييغت نودب( ................................

ةــــحصلا ةــــيامحو ةــــيناويحلا ةـــــحصلا ةـــــيقرت”:٢ رطسلا
: ”ةيتابنلا

.................................. )رييغت نودب( ................................

: ”يحالفلا جاتنإلا طبض“ :3 رطسلا

.................................... )رييغت نودب( ..............................
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: تاقفنلا باب يف

: ”يحالفلا رامثتسالا ريوطت“ :١ رطسلا

................................ )رييغت نودب( ..................................

ةحصلا ةيامحو ةيناويحلا ةحصلا ةيقرت” :٢ رطسلا
: ”ةيتابنلا

................................ )رييغت نودب( ..................................

:”يحالفلا جاتنإلا طبض“ :3 رطسلا

................................. )رييغت نودب( .................................

 : تاقفنلل ةثالثلا روطسلل ةبسنلاب قودنصلا لفكتي امك

نيوـكـتـلاو ىودـجلا تاـساردب ةـطـبـترـملا فيراـصـملا–
عيراشملا ذيـفـنـتـل ةـيمـيـيـقـتـلا ةـعباـتـملاو ميمعتلاو ينهـملا
،اهعوضومب ةقلعتملا

يتلا نيـيـلاملا ءاـطسوـلاب ةـقـلعـتملا رـييـستـلا فيراـصم–
.ميظنتلا قيرط نع ،رجألا غلـبم اذـكو اهتلكيه ددـحت

راـمـثـتسالا رـيوـطـتـب ةـطـبـترملا تاـقـفـنـلاـب لـفـكـتـلا مـتــيو
ةيناويحلا ةحصلا ةيقرتو يحالفلا جاتنإلا طبضو يحالفلا

نييــلاملا ءاــطسوــلا قــيرــط نــع ةــيــتاــبــنــلا ةـــحصلا ةـــياـــمـــحو
................................)رييغت نودب يقابلا( ...........................

اذكو ةيسيئرلا ةنيزخلا تاباتك يف باسحلا اذه لمعي
 .ةيئالولا نئازخلا

رمآلا ةيفيرلا ةيمنتلاوةحالفلاب فلكملا ريزولا نوكي
 .باسحلا اذه فرصب يسيئرلا

فرــصـب يوـناـث رـمآــك ةـيـحالفـلا حلاــصـملا رـيدـم فرــصـتـي
رـــــــــيوـــــــــطـــــــــتــــــــــب ةـطـبـترـملا تاــيـلـمـعـلا راــطإ يف باـسـحلا اذـه
ةــياــمــحو ةــيــناوــيحلا ةــحصلا ةــيــقرــتو يحالــفــلا راــمــثــتسالا
 .يعارزلا جاتنإلا طبضو ةيتابنلا ةحصلا

: قودنصلا تاناعإ ىلع لوصحلل الهؤم نوكي

 : يحالفلا رامثتسالا ريوطت ناونعب )أ

............................... )رييغت نودب( ..................................

 : يحالفلا جاتنإلا طبض ناونعب )ب

.................................  )رييغت نودب( ...............................

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

صيصخت باسـح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :٠7  ةّداملا
تالاـــــجعتسالا قودــــنص“ هــــناوـنعو2٠٣-٦9٠ هـــــــمقر صاــــــخ
.”ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو

: باسحلا اذه يف دّيقيو

: تاداريإلا باب يف

،ةيغبتلا تاجوتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا جتان نم ةصح–

ةيلاملا نوناق نم8٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةواتإلا–
،٠٠٠2 ةنسل

،ةينازيملا تاصصخم–

.ةلمتحـملا ىرخألا تامهاسملاودراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف

ضارمألاب ةقلعتملا تاجالعلاب صوصخلا ىلع لفكتلا–
،ةيغبتلا تاجوتنملا كالهتساب ةطبترملا

،نيخدتلا ةبراحـمل ةيمالعإلا تالمحلا–

.ةيئانثتسا ثادحأ ىلع ةبترتملا ةيبطلا تاقفنلا–

فرصب يسيئرلا رمآلا ةحصلاب فلكملا ريزولا نوكي
.باسحلا اذه

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

8١ –٥١ مقر نوناقلا نم29 ةداملا ماــكــحأ ّلدــعــت  :١7 ةّداملا
ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خرؤملا

ةـــــــلدعملا ،٦١٠2 ةـــــنسل ةــــيلاملا نوــــناق نـــــمضتملاو٥١٠2
82 يف خرؤملا٤١–٦١ مقر نوــناــقــلا نم92١ ةداملابةممتملاو
٦١٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد82 قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع لوألا عـــــيــــــبر
: يتأي امك رّرحتو ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

صيصخت باسـح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :29 ةداملا“
دارـفأل نـماضتـلا قودـنص“ هــناوــنــعو2٠٣–٤٤١ هــمــقر صاـــخ
.”جراخلا يف نيفوتملا ةيرئازجلا ةيلاجلا

: باسحلا اذه يف ديقيو

: تاداريإلا باب يف

..............................)رييغت نودب(................................. –

..............................)رييغت نودب(................................  –

 : تاقفنلا باب يف

ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأ نيماثج لقن تاقفن عفدب لفكتلا  –
.جراخلا يف نيفوتملا

.”.........)رييغت نودب يقابلا(....... عاطتقالا ىوتسم ددحي

عبارلا لصفلا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

)نايبلل(

ةّيــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف  نوـــــــناقلا اذــــــه رــــــــــشني:٢7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاوش٢١
19م٠٢٠٢ ةنس وينوي٤

ةـّيميظنتميسارم
ماع ناضمر7٢ يفخّرؤم٤٢١–٠٢ مقر يسائر موسرم

لـيوــحــت نـمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويام٠٢ قفاوملا١٤٤١
ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازو رـيـيست ةـــيـــنازـــيـــم ىـلإ داـــمـــتــــعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

ةرقفلا (٣٤١و٦ –١9 ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–9١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2  يف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

2  يـف خّرؤملا١١–٠2مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةــينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
ةـئاـمو اـنوـيـلـم نوـعـبسو ةـتسو ةـئاـمسمـخو رــيــيالــم ةــثالــث
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٣١.٦٧٥.٣( رانيد فلأ نوثالثو
– ةلمتحم تاقفن“١9–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردــق دامتعا٠2٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:٢ ةّداـملا
ةـئاـمو اـنوـيـلـم نوـعـبسو ةـتسو ةـئاـمسمـخو رــيــيالــم ةــثالــث
ةـينازيـم يــف دـّيــقـي )جد٠٠٠.٠٣١.٦٧٥.٣( رانيد فلأ نوثالثو

– ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رــييست
قودنص يف ةمهاسم“٧٠–٧٣ مقر بابلا يفو– لوألا عرفلا
. ”ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـلــكي :3 ةّداـملا
اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

ويام٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧2يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ناضمر7٢ يفخّرؤم5٢١–٠٢ يسائر موسرم
داـمتعا لـيوــحـت نـمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويام٠٢ قفاوملا
.لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

ةرقفلا (٣٤١و٦ –١9 ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–9١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2يف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2قفاوملا١٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

2يف خّرؤملا82–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2قفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
لاصتالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم
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 : يتأي ام  مسري

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠9.٣( رانيد نويلم ةئامعستو رييالم ةثالث
١9–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم
.”عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“

هردــق دامتعا٠2٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠9.٣( رانيد نويلم ةئامعستو رييالم ةثالث
مقر بابلا يـفو لاصتالا ةرازو  رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
ةينطولا ةسسؤملا يف ةمهاسملا– ةيزكرملا ةرادإلا“١٠–٤٤
.”ةزفلتلل

اـميف لك ،لاصتالا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـلــكي :3 ةّداـملا
ةدـــيرجلا يـف رـشـنـــي يذـــلا موـسرملا اذــه ذـــيــــفــــنــــتــــب ،هصخــــي
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا

ويام٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧2يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر7٢ يفخّرؤم6٢١–٠٢ مقر يسائر موسرم
ثادحإ نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ويام٠٢ قفاوملا١٤٤١
رــيـيست ةــيــنازـــــيـــــم ىـلإ داـمـــــتـــــعا لـيوـحـتو نيباــــــب
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا ةرازو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

ةرقفلا (٣٤١و٦ –١9 ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–9١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2قفاوملا١٤٤١ ماع

نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

2  يف خّرؤملا2٣–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–

٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2قفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج

ةــحصلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نـــمضتملاو

رـــيـــيستـــلا ةـــيـــنازـــيـــم نـــم تاـــيــــفشتسملا حالصإو ناــــكسلاو

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا

عرفلا ،٠2٠2 ةنسل تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

: نايتآلا نابابلا– لوألا يئزجلا عرفلا– لوألا

ةيزكرملا ةيلديصلل ةمهاسم“ هناونعو٥٠–٤٤ همقر باب–

ةياقولا تامزلتسمو ةيودألا ءانتقال ةصصخم تايفشتسملل

.”)9١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو ةحفاكم راطإ يف

روتساب دهعمل ةمهاسم“ هناونعو٦٠–٤٤ همقر باب–

صيخشتل تاكلهتسمو  فشاوكلا ءانتقال ةصصخم رئازجلا

.”)9١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:٢ ةّداـملا

رانيد نويلم نوعبرأو ةثالثو ةئامعستو رييالم ةينامث

ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٣٤9.8(

.”عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“١9–٧٣ مقر بابلا يفو

هردــق دامتعا٠2٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :3 ةّداـملا

رانيد نويلم نوعبرأو ةثالثو ةئامعستو رييالم ةينامث

ةحصلا ةرازو رــييست ةـينازيـم يــف دـّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٣٤9.8(

يف نينــّيبملا نيبابلا يـفو تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

ناكسلاو ةحصلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـلــكي:٤ ةّداـملا

موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،تايفشتسملا حالصإو

ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا

.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

ويام٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧2يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

7.564.000.000

1.379.000.000

8.943.000.000

8.943.000.000

8.943.000.000

8.943.000.000

8.943.000.000

05-44

06-44

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

ةيودألا ءانتقال ةصصخم تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل ةمهاسم
اـــنوروـــك سورـــيـــف ءاـــبو ةـــحـــفاـــكـــم راـــطإ يف ةــــياــــقوــــلا تاــــمزــــلــــتسمو
............................................................................................ )9١-ديفوك(

فشاوــــكــــلا ءاـــــنـــــتـــــقال ةصصخـــــم رـــــئازجلا روـــــتساـــــب دـــــهـــــعمل ةـــــمـــــهاسم
.................. )9١- ديفوك( انوروك سوريف ءابو صيخشتل تاكلهتسمو

...........عبارلا مسقلا عومجم

..........عبارلا ناونعلا عومجم

..لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

................لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

قحلملالودجلا

١٤٤١ ماع لاوش٨ يفخّرؤم73١–٠٢ مقر يسائر موسرم
ماـسو حـنم نـــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنس وـــيام١3 قــــفاوملا
يـــنطولاقاـــقحتسالا فـــصم نـــم ”رــــيشع“ ةــــجردب
.”ةافولا دــعب“

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و )٠١و٦(١9 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا2٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ءاـــشنإ نـــمضتملاو٤89١ ةــــنس رــــياني2 قــــفاوملا٤٠٤١ ماــــع

،ينطولا قاقحتسالا فصم

ماع بجر9١ يف خّرؤملا٧8-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
مــــيظنت نــــمضتملاو٤89١ ةــــنس لـــيربأ١2 قــــفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

فــصم نـــم ”رـــيشع“ ةجردب ماـــسو حـــنمُي: ىلوألا ةداملا
يــــكراب ةــــشئاع ةدــــيسلل ”ةاــــفولا دـــــــعب“ يـــنطولا قاــــقحتسالا

.”أرقإ“ ةيعمج ةسيئر

ةّيـــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــيام١٣ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع لاوــــش8 يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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١٤٤١ماعلاّوش١١ يفخّرؤم٢٤١–٠٢  مقر يسائر موسرم
فارـــــتعالا نـــــمضتي،٠٢٠٢ ةــــنس وــــينوي3قـــــفاوملا
ةـيـنـطوـلا ةـيــعــمــجــلــل ةــيــموــمــعــلا ةــعــفــنملا عــباــطــب
.”أرقإ– ةيمألا وحمل ةيرئازجلا ةيعمجلا“ةاـّمسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا (٣٤١و٦-١9 ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم )ىلوألا

ماع رفص8١ يف خّرؤـــملا٦٠-2١ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–

،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

 : يتأي ام  مسري

ةاّمسملا ةينطولا ةيعمجلا طاشنل فرتعي: ىلوألا ةّداـملا
ةـعـفـنملا عـباــطــب ”أرــقإ - ةــيــمألا وحمل ةــيرــئازجلا ةــيــعــمجلا“
.ةيمومعلا

ةيرئازجلا ةيعمجلا“ ىلع ةقبطملا ماكحألا ددـــحت :٢ ةّداـملا
.صاخ صن بجومب ”أرقإ - ةيمألا وحمل

ةـّيـــمسّرلا ةدـــيرجلا يـف موــــسرملا اذـــــه رـــــشـني :3 ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

وينوي٣ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع لاوــــش١١ يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم

بتاــكــلا ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــنس وـــياـــم5
.سارهأ قوس ةيالو يف ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رومع ديجم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،سارهأ قوس ةيالو يف اـماع ابتاك هتفصب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام5
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
افّلكم ،رومع ديجم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام5
نارمـعـلاو نـكسلا ةرازوـب ةـيـموـمـعـلا تازـيـهـجـتـلـل

.ةنيدملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شومح نيساي دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةيمومعلا تازيهجتلل اماع اريدم
.ةنيدملاو

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11
ةــيــئاضفــلا ةــلاــكوــلاــب ةــيــعاــنصلا راــمــقألا رــيوــطــت
.ةيرئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس رياربف5 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

زــكرمل ارــيدــم هــتـــفصب ،يروـــبـــج لاـــمـــج دـــّيسلا ماـــهـــم ،9102
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيعانصلا رامقألا ريوطت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةـــنس وـــياـــم11
.يداولا ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ربمفون4 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

ةرادإلل اريدم هتفصب ،ةشاك دمحأ دّيسلا ماهم ،9102 ةنس
.ةافولا ببسب ،يداولا ةيالو يف ةيلحملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــنس وــياـــم11
ساــبــلــل يفــحــتملا عــباــطــلا يذ رــيسفـــتـــلا زـــكرـــم
راطإ يف ةيبعشلا تاسرامملاو يديلقتلا يرئازجلا
.ةيمالسإلا تابسانملاو دايعألا ءايحإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــــع ناــــــــضمر81 يف خّرؤــــــــم يذـــــيفنت موـــــــسرم بـــــجوــــمب
ةدّيــــــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،0202 ةـــــــنس وــــــيام11 قــــــفاوـــــملا1441
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يذ رـــيسفتلا زــــكرمل ةرـــيدم اــــهتفصب ،تــــباث داــــنيع ةــــيضار
تاسرامملاو يديلقتلا يرئازجلا سابلل يفحتملا عباطلا
.ةيمالسإلا تابسانملاو دايعألا ءايحإ راطإ يف ةيبعشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعباتم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5
تاـــــــعاطقل ةـــــيمومعلا تازـــــيهجتلا جــــمارب زاـــــجنإ
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شومح نيساي دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

ةيمومعلا تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتمل اريدم هتفصب
،ةــنــيدملاو نارــمــعــلاو نــكسلا ةرازوــب نـــيوـــكـــتـــلا تاـــعاـــطـــقـــل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11
يف يراـقـعـلا رـيـيستـلاو ةـيـقرــتــلا يناوــيدــل نيماــع
.نيتيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ناضمر81 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا1441
رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيـّـماع نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأفئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف يراقعلا

،ةنتاب ةيالو يف ،شرطل فيرشلا–

.فراطلا ةيالو يف ،روعل يقوش–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةـــنس وـــياـــم11
ةـيالو يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمــعــتــلا
.ةفلجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةلالع ءايركز دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب
.ةفلجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.لاصتالا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـمـيرـك ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــنس وــياـــم11 قـــفاوملا

،لاصتالا ةرازوب يرصبلا يعمسلل ريدم ةبئان اهتفصب ،كيلع
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم امهتفصب،امهامسا
: ةيئاملا دراوملا

،ينارمع ةريصن–

.ينانرف نايفس–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام11

.نارهو ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نوشرط لولج ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

.نارهو ةيالو يف يرلل اريدم هتفصب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلــكــم ماـــهــم ءاـــهــنإ نـــمـضتي ،0202 ةـنـس وــياـــم11
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.اقباس– ةيديلقتلاةعانصلاو ةحايسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حالفم دمـحـم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

يرازولا بتكملا لوؤسم صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوــب ةـســسؤـملا يــف يلـخادــلا نـمألل
.اقباس– ةيديلقتلا ةـعاـنـصـلاو ةحاـيـسـلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيــئر ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــنس وــياـــم11
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا رصن دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب ،ةرقوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يعامتجالا
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قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ةّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةّفلكم ،راكف ةنيمأ ةدّيسلا ّنيعت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيماع نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

يف يراـقـعـلا رـيــيستــلاو ةــيــقرــتــلا نــيواودــل نيماــع نــيرــيدــم
: ةيتآلا تايالولا

،ةسبت ةيالو يف ،يدحو نيدلا رون–

،لجيج ةيالو يف ،روعل يقوش–

،فراطلا ةيالو يف ،شرطل فيرشلا–

،يداولا ةيالو يف ،بلاغ دمحأ–

.ةماعنلا ةيالو يف ،نودبع دـمـحـم–

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.لاصتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةشتفم ،كيلع ةميرك ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

.لاصتالا ةرازوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا
: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ناربأ ديرف–

نامضلل ةيلودلا تايقافتالل ريدم ةبئان ،بكقر ةبيهو–
،يعامتجالا

نامضلل ميظنتلاو عيرشتلل ريدم ةبئان ،يصفحلب ةلبع–
.يعامتجالا

ةراجتلا ةرازو

ليربأ6 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٢١ يفخّرؤـــم رارـــق
ضمــح رــئاــظــن لــيــلـحـت جهــنـــم لـــعـــجـــي ،٠٢٠٢ ةـــــنس

.ايرابجإ ،لخلل كيتيسألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٠2٠2 ةــــنـس يــفــناـــج2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــج
  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نـــمضتملاو

٣ يف خّرؤملا9٣-٠9 مقر يذيــفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو٠99١ ةـــــنس رـــــياني٠٣ قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــع بــــــجر
ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب
 ،هنم9١

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذــــــلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قــفاوملا٣2٤١ ماــع لاّوــش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣٠2-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

يف خّرؤملا82٣-٣١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
٣١٠2 ةــنس رــبمتبس٦2 قــفاوــملا٤٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2
ةيامح دصق رباخملا دامتعا تاـيفيكو طورــش ددــحي يذـــلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

٠١ يف خّرؤملا2٦–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

بجر٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
صئاصخلاب قلعتملاو٧99١ ةنس ربمفون٥2 قفاوملا8١٤١ ماع
،كالهتسالا نهر هعضو طورشو تايفيكو لخلل ةينقتلا
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: يتأي ام رّرقي

موــسرملا نـــم9١ ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قـفاوملا٠١٤١ ماـــع بـــجر٣ يف خّرؤــــملا9٣-٠9 مـــقر يذيـــفنتلا

فدـــــهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠99١ ةنس رياني٠٣
كيتيسألا ضمح رئاظن ليلحت جـــهنم لــــعج ىلإ رارـــقلا اذـــه
.ايرابجإ ،لخلل

،لـخــلـل كـيــتيـسألا ضــمـح رــئاــظـن لــيـلـحت لــــجأ نــــم :٢ ةداملا
ضرــغــلا اذــهــل ةدــمــتــعملا رــباــخملاو شغــلا عــمــق رــباـــخـــم ّنإف
اذهب قفرملا قحلملا يف نــّيبملا جهنملا لامعتساب ةمزلم
.رارقلا

رمألا دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ليربأ٦ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش2١ يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

 ڤيزر لامك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

 لخلل كيتيسألا ضمح رئاظن ليلحـت جهنم

 -3١ نوبرك يسيطانغملا نينرلا فايطم -

: قيبطتلا لاجم .١

كيتيسألا ضمح رئاظن ليلحت ةينقت جهنملا اذه ددحي
يسيطانغملا نينرلا فايطم ةطساوب لخلا لصأ ةبقارمل
.)٣١IRMS( ٣١ نوبرك

ريصع( لخلل كيتيسألا ضمح لخىلعجهنملااذهقبطي
يتابنلا لصألا فينصت لجأ نم )خلإ...... ،لوحكلاو حافتلا

مادختساب شوشغملا لخلا نع فشكلاو كيتيسألا ضمحل
لصأ نم كيتيسألا ضمح وأ يعانصلا كيتيسألا ضمح
.هب حومسم ريغ

: أدبملا .٢

ريثيإ ةطساوب لخلا نم كيتيسألا ضمح صالختسا متي
لثم ،ةلثامم صئاصخ هل رخآ بيذم عم وأ( كيليثإلا يئانث
صالختسا زاهج ةطساوب ،)ريثيإ ليتوب يثالث ليثيم

نم صلختي مث .تاعاس٥ نع لقت ال ةدمل ،لئاس - لئاس
.ريطقتلاب بيذملا

لخلا يف كيــــــــــتــــــــــيسألا ضمحل ٣١C/2١C ةـــبسن دــــيدحت مــــتــــي
ىلع )IRMS( رئاظنلا ةبسنب ةلتكلل يفيطلا سايقلا ةطساوب
ةجرد يف ماتلا قارتحالا دعب2OC نوبركلا ديسكوأ يناثزاغ
 .رصانعلل للحم يف ةيلاع ةرارح

: فشاوكلا .3

ةيكالهتسالا داوملاو فشاوكلا عيمج يف يفوتست نأ بجي
ددحم وه امك( لمعلا ةزهجأو جهنملا تابلطتم ،ةمدختسملا

داوملاو فشاوكلا عيمج لادبتسا نكميو .)عـّـنصملا لبق نم
  .ةلثامم ةيلاعف اهل رصانعب ةيكالهتسالا

 كيليثإلا يئانث ريثيإ١.3

.ليلحتلل

نوبركلا ديسكوأ يناث٢.3

ةبسن ديدحتل يوناث يعجرم زاغك مدختسي ،ليلحتلل
٣١C/2١C. لقألا ىلع٥,2 ةواقنب.

مويليهلا3.3

.لقألا ىلع٦,٥ ةواقنب .ليلحتلل

نيجسكوأ٤.3

.لقألا ىلع٥ ةواقنب .ليلحتلل

 ةدسكألا فشاك3.5

دــيسكوأ ،لاــثملا لـــيـــبس ىلع ،قارـــتـــحالا نرـــفـــل صصخـــي
.... تلابوكلا ديسكوأو ساحنلا

فيفجتلا لماع3.6

نكمي ،رمألا ىضتقا اذإ ،قارتحالا نع جتانلا ءاملا ةلازإل
.لاثملا ليبس ىلع مويسينغملا تارولكريب لامعتسا

: ةزهجألا٤

: يتأي ام  اميسال ،ربخملا يف ةلوادتملا تادعملا

لخلا نم كيتيسألا ضمح صالختسال٤.١

وأ للم٠٠٤ ةــعــسـب لــئاـس - لــئاــس صالــخـتسا زاــهج٤.١.١
.للم٠٠8

.ببحم دومع وأ رودي طيرش نم ريطقت دومع٤.١.٢

.للم٠٠٥ هتعس ريدتسم عاق وذ قرود3.٤.١

.للم٠٥2 اهتعس )reyemnelrE( ريامنلرأ٤.١.٤

.ديربتلا زاهج5.٤.١

.نيخستلا زاهج6.٤.١
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٢١C/3١C كيتيسألا ضمحل رئاظنلا ةبسن ديدحتل٤.٢
.لخلا يف

عم رئاظنلا ةبسنل ةلتكلل يفيطلا سايقلا زاهج٤.٢.١
.%٥٠,٠٠نم يلخاد راركت

z/m٤٤دحاو تقو يف تانويأ ليجستل يثالث عمجم٤.٢.٢
.٦٤و٥٤و

حـــمسي رـــمـــتسم قـــفدـــت وذ وأ لـــخادملا جودزــــم ماــــظــــن3.٤.٢
ةنّيعلا قارتحا نع جتانلا2OCو يعجرملا2oC زاغ لاخدإب
.بوانتلاب

تاجوتنملل ماتلا قارتحالاب حمسي يرصنع للحم٤.٢.٤
.ءام لصافب زهجمو نوبركلا ديسكوأ يناث زاغ يف ةيوضعلا

وأ ةــلــئاسلا تاــنــّيــعــلــل ةضفــلا وأ رــيدصقـــلا تالوسبـــك5.٤.٢
.لئاسلا نقح ةمظنأ

.فيلغتلل كبشم6.٤.٢

يكيتسالب فرطب ةدوزم)frodneppE( فرودنبيإ ةصام7.٤.٢
.ديحو لامعتسا يذ

: لمعلا ةقيرط5

نــم كيــتــيسألا ضمــح صالــخـــتسا(ةنـــّيـعـلا رـيضحــت١.5
)لخلا

لئاس - لئاس صالختسا١.١.5

عاق يذ قرود يف كيليثإلا يئانث ريثيإ نم للم٥2١ عضوي
.للم٠٥2 هتعس ريدتسم

وأ للم٠٠٤ وذ لئاس لئاس صالختسالا زاهج  لمعتسي
ىلع بجي( لخلا يف كيتيسألا ضمح ةبسن بسحللم٠٠8
ةياهن يف يقنلا كيتيسألا ضمح نم للم٦ عاجرتسا لقألا
.)صالختسالا

يئانث ريثيإب لمكيو صالختسالا زاهج يف لخلا بكسي
زاــهجل ءاملا حــتــفــي ،رــيدــتسم عاــق وذ قرود فــّيــكـــي .كيـــلـــيـــثإلا
ةدـــم رـــمـــتست نأ بجـــيو .نيخستـــلا زاــــهــــج لــــغشيو دــــيرــــبــــتــــلا
.لقألا ىلع تاعاس سمخ صالختسالا

عجرتسيو .يوضعلا لولحملا نع يئاملا لولحملا لصفي
فاضيو صالختسالا زاهج يف دوجوملا يوضعلا لولحملا
.ريدتسم  عاق يذ قرود يف هعمج مت يذلا صلختسملا ىلإ

 صلختسملا ةينقت١.٢.5

ضمح ىلع يوتحي يذلا ريدتسملا عاقلا وذ قوردلا رطقي
عـم رـيــطــقــتــلا دوــمــع ىلع يئاــنــث رــيــثــيإ يف باذملاكيتيسألا

.ببحم دومع وأ رودي  طيرش

ةبسانم)reyemnelrE( رــياــنملرأ ةروراــق مادــخــتسا مــتـــي
.ةراطقلا عمجل للم٠٥2اهتعس

.نيخستـلا زاـهـج لـيــغشت مــتــيو دــيرــبــتــلا زاــهجل ءاملا حــتــفــي
بيذملا ريطقتلا ةدم لالخ  اضفخنم نيخستلا نوكي نأ بجيو
.)ةيوئام ةجرد٤٣ : ليثيإلا ريثيإ نايلغ ةطقن(

ءزجلا يف ةرخبألا ديازت( ايلك تابيذملا ريطقت متي امدنع
.نيخستلا ةدايز نكمي ،)دومعلا نم يولعلا

دنع ةرقتسم ةرارحلا ةجرد نوكت امدنع ريطقتلا لمتكي
نيب يقنلا كيتيسألا ضمح ريطقت متي( ةيوئام ةجرد89 يلاوح
.)ةيوئام ةجرد٧١١و ةيوئام ةجرد٦١١

يف كيتيسألا ضمح ٢١C/3١C رئاظنلا ةبسن ديدحـت٢.5
 لخلا

ةيبيرجت تاديدحـت٢.١.5

ةبسانم ةيمك باسح بجي( ةلوسبك يف تانــّيعلا عضوت
ادامتعا ةبولطملا نوبركلا ةيمك بسح كيتيسألا ضمح نم
.)مدختسملا يلتكلا فيطلا سايق زاهج ةيطخو ةيساسح ىلع

قـلـغـلا ةــمــكــحــم نوــكــت ثيــحــب ةــلوسبــك لــك  قالــغإ بجــي
.ةنّيع لكل ،لقألا ىلع ،نيتلوسبك دادعإ بجيو .امامت

رّرمملا قبط ىلع بسانملا ناكملا يف تالوسبكلا عضوت
عـضوـتو .يرصنعلا لـلحملاب صاخلا تاـنّيعلل يكـيـتاـموــتألا

ةيادب  يف لمعلا عجارم ىلع يوتحت يجهنم لكشب تالوسبك
.ماظتناب ةبقارملا تانّيع جردتو ،تانّيعلا ةلسلس ةياهنو

قارـــتـــحا ىلع لوصحــــلــــل طــــبضيو )IRMS( زاـــهـــج بقارـــي
.نيجسكوألاو مويليهلا قفدتو نرفلا ةرارح ةجرد : ةّنيعلل يلاثم
طبضيو .ماظنلا يف تابرست دوجو مدع نم ققحتلا بجيو
)IRMS( ٤٤و٥٤و٦٤ ةــيــنوــيألا تاراــيــتــلا ساــيـــقـــل= z/m
لبق ةفورعملا مكحتلا تانّيع مادختساب زاهجلا ةقد بقارتو
.تاّنيعلا ىلع تاسايقلا ءدب

يكيتاموتألا ّرمملا ىلع ةعوضوملا  تانيعلا لاخدإ متي
مــتــيو .يلاوــتــلا ىلع ،يرصنــعــلا لــلحملاــب صاخلا تاــنــّيــعــلــل
ةنّيعلل قارتحا لك نع جتانلا نوبركلا ديسكوأ يناث لصف
.ةينويألا تارايتلا سيقي يذلا ةلتكلا فايطم زاهج وحن
رئاظنلا ةبسن بسجيو ةينويأ تارايت٣ جمانربلا لجسيو
٣١C/2١C ةنّيع لكل.

جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا٢.٢.5

ضــمحل ٣١C/2١Cةــبسن ساـــيق وـــه جـــهنملا اذــــه نـــم فدــــهلا
ةبسن نع ريبعتلا نكميو ،لخلا نم صلختسملا كيتيسألا
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دعب متيو ،لمعلل نّيعم عجرم نع اهفارحناب٣١C/2١C رئاظنلا
ىلع)       (٣١ نوبرــكلل يرــئاظــنلا فارــحنالا باــسح كلذ

ةنّيعلل لصحتملا جئاتنلا ةنراقمب )%٠( فلألا يف اتلد مّلس
هترياعم تمت يذلا لمعلا عجرمب ةصاخلا كلت عم ةللحملا

ريبعتلا متيو .)BDP.V( يلودلا يلوألا عجرملل اقفو اقبسم
: يتآلاك ،لمعلا عجرم ىلإ ةبسنلاب )%٠ ـب(          ميق نع

ماع مّرحم2 يف خّرؤملا١2–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناـق نـمـضـتمـلاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٣٤١
،هنم٥٦ ةداملا اميس ال ،9٠٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر٠2 يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر رمألا ىضتـقـمـبو–
نوناق نمضتملاو2١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماع
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،2١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىدامــج9 يف خّرؤـــملا92–٤8 مــقر موــسرــملا ىضتقــمـبو–
دّدحــي يذـّلا٤89١ ةنس رياربف١١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا
يف اــهــيــلــع صوـصـنــمـلا رــيـغــلا ىــلــع ةداــيزــلــل ىــندألا غـــلـــبــملا

،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا عيرشت

٤ يف خّرؤملا٧٠٤–١١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقـمبو–
ددـحــي يذلا١١٠2 ةنس ربمفون92 قفاوملا٣٣٤١ ماع مّرحم
،نومضملا ىندألا ينطولا رـجألا

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خّرؤملا٤2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحييذلا8٠٠2 ةنس  ليربأ٥١ قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر9 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
نامضلا تاشاعم ةميق عفر نمضتملاو9١٠2 ةنس ويام٤١
،هعويرو هحنمو يعامتجالا

: يتأي ام رّرقي

نامـضـلا دـــعاـــقـت تاـشاــعــم ةــمـيق عــفرــت: ىـلوألا ةّداملا
2١–٣8 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ،هحنمو يعامتجالا
٣89١ ةـنـس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا

: يتآلاك ددحت بسن قيبطتب ،هالعأ روكذملاو

لقي وأ يواسي يتلا حنملاو تاشاعملل ةبسنلاب،%٧–
،جد٠٠٠.٠2 نع اهغلبم

اـهـغـلـبـم قوــفــي يتلا حـنملاو تاــشاـــعـمـلل ةــبـسـنـلاـب،%٤–
،جد٠٠٠.٠٥ يواسيوأ جد٠٠٠.٠2

اهغلبم قوفييتلاحنملاو تاـــــــــــشاــعملل ةـــــــــــــبسنلاب،%٣–
، جد٠٠٠.٠8 يواسيو جد٠٠٠.٠٥

اـهــغــلــبــم قوـــفــي يـتـلا حـنـملاو تاــشاــعـملل ةـبــسـنلاب،2%–
.جد٠٠٠.٠8
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R)ةنيع( وR)٣١رئاظنلا بسن ،يلاوتلا ىلع ،يه )عجرمC/2١C
.عجرملاو ةنـّيعلل

ضارـتـفا نــكــمــي ،نيتــيــعــجرــم نيتــنــــيــع يساــيــقــل ةــبسنــلاــب
نيتساـقملا نيتـنــيــعــلا ىلع قــبــطملا حــيــحصتــلا اذــكو رــيــيــعــتــلا

ةياهنلا يفو ةيادبلا يف ةيعجرملا ةّنيعلا سايق بجيو .ايطخ
لكل حيحصتلا باسح كلذ دعب نكميو .تاّنيعلا نم ةلسلس لكل
.يطخلا طاقسإلا قيرط نع ةلسلسلا يف اهعضومل اقفو ةّنيع

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ويام6١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر3٢ يفخّرؤم رارق
نامضلا تاــشاعم ةـــميق عـــفر نـــّمضتي ،٠٢٠٢ ةــــنس

.هعويرو هحنمو يعامتجالا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامّضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
تاــــنيمأـتلاب قّلـــعتملاو٣89١ ةـــــنس وــــيلوي2 قـــــفاوملا٣٠٤١
،هنم2٤ ةّداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ناـضـمر١2 يف خّرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،دـعاــقــتـلاب قّلعتملاو٣89١ ةنس ويلوـي2 قـفاوـمـلا٣٠٤١ ماـع
،هنم٣٤ ةّداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدـعـمـلا

ناضمر١2 يف خّرؤملا٣١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثداوـحب قّلعتملاو٣89١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
ةّداملا امّيس ال ،مّمــتملاو لّدــعملا ،ةــينهملا ضارــمألاو لمعــلا

،هنم٤8

ىدامج9١ يف خّرؤملا٤٠–٦٠ مقر رمألا ىضتـقـمـبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا

،هنم92 ةداملا اميس ال ،٦٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
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ةدمتعملا روجألا ىلع ةقبطملا نييحتلا تالماعم دّدحت
يف اهيلع صوصنملا ةديدجلا تاشاعملا باسحل ساسأك
ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا نم٣٤ ةّداملا

بــسـح ،هالـعأ روـكذـملاو٣89١ ةـنـــس وـيلوــي2 قــفاوملا٣٠٤١
.رارقلا اذه لصأب قفرملا قحلملل اقبط ،ةيعجرملا ةنسلا

ةداــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا بــــسنلا قـــــبطت:٢ ةّداملا
جتانلا دعاقتلا ةحنمو شاعمل يرهشلا غلبملا ىلع ،هالعأ ىلوألا

.كارتشالا قوقح نع

،هالعأ ةرقفلا قيبطت نع جتانلا ةميقلا عفر غلبم فاضي
هيلع صوصنملا دعاقتلا شاعمل ةينوناقلا ايندلا دودحلا ىلإ

٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا يف
يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر رمألاو ،٣89١ ةنس ويلوي2 قفاوملا

2١٠2 ةـنس رــيارــبــف٣١ قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر٠2
اهيلع صوصنملا ةيليمكتلا تاوالعلا ىلإو ،هالعأ نيروكذملاو

٧2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج9١ يف خّرؤملا٤٠–٦٠ مقر رمألا يف
ةيئانثتسالا تادايزلا اذكو ،٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا

دعاقتلا ةحنمل ةيليمكتلا ةوالعلاو دعاقتلا حنمو تاشاعمل
ماع مّرحم2 يف خرؤملا١2–8٠ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

يئانثتسالا نيمثتلاو ،8٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٣٤١
٠2 يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر رمألا بجومب هيلع صوصنملا

نيروكذملاو ،2١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماع لوألا عيبر
.هالعأ

ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا بسنلا قبطت:3 ةّداملا
قيبطت نـع جتانلا زجعلا شاعمل يرهشلا غلبملا ىلع ،هالعأ
ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١–٣8 مقر نوناقلا نم2٤ ةداملا

.هالعأ روكذملاو٣89١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١

،هالعأ ةرقفلا قيبطت نع جتانلا ةميقلا عفر غلبم فاضي
يف هـيـلع صوصنملا زجعلا شاعمل ينوناقلا ىندألا دحلا ىلإ
قفاوملا٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١–٣8 مقر نوناـقـلا

.هالعأ روكذملاو٣89١ ةنس ويلوي2

ضارـمألا وأ لــمــعـلا ثداوــح عوــير ةـمـيــق عــفرــت:٤ ةّداملا
ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض ةينهملا
.هالعأ

ةحونمملا ريغلا ىلع ةدايزـلل ىندألا غلبملا عفري:5 ةّداملا
عير وأ لمع ثداح عير وأ دعاقت وأ زجع شاعم يديفتسمل
.%٣ ةبسنب ،ينهم ضرم

ءادتـبا هــلوـعـفـم يرـســي يذّلا رارــقـــلا اذــه رـشـنـي:6 ةّداملا
ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف ،٠2٠2 ةنس ويام لوأ نم
.ةـّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

٦١ قـــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــع ناـــــضــمر٣2 يف رـــــئازـــــجلاـب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس وياــــم

فسوي قشاع داؤف يقوش دمحأ


