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حيضوت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس
،اهريسو اهميظنتو يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا تايحالص

.”ةلاكولا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا

لوألا لصفلا

ةلاكولا تايحالص

يف ةددــــــحملا ماهـــملا راـــطإ يف ،ةــــلاـــــكولا فلـــــكت:٢ ةّداملا
يف خرؤــــــــملا8٥1–٠2 مــــقر يـــــسائرلا موــــسرـــملا نـــم3 ةداـــــملا

روكذملاو٠2٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش12
 :يتأي امب ،هالعأ

 :يحصلا نمألا لاجم يف

ةقلعـــتملا ةيـــحصلا رطاـــــخملل ةربــــخلاو يرودلا مييقتلا–
وأ يرشبلا لامعـــتـــسالا تاذ ةـــيودألاو ،ةيـــنالديــــــصلا داوــــملاب
تاساردلاو ،ةيجولونكتويبلاو ،ةيجولويبلا داوملاو ،يرطيبلا
طسو يف ةحصلاو ،ةيذغتلاو ،ةيحصلا تامزلتسملاو ،ةيدايعلا
داومو ،ةفاظنلا داومو ،ةيتابنلاو ةيناويحلا ةحصلاو ،لمعلا
تاسرامملا مارتحا ىلع رهسلاو ،ةئيبلاو ،هايملاو ،ليمجتلا
،اهب ةطبترملا تالوكوتوربلاو ريياعملاو سيياقملاو ةنسحلا

رطاخملا صخي اميف يتاذلا راطخإلاو يرودلا مييقتلا–
،ةيمومعلا ةفاظنلاو ناكسلا ةحص ىلع ردصم لك نم تاديدهتلاو

قالــطإو ةــيئاــبوــلاو ةـيــحـصلا ةــظــقـيلا تاطاشن قيســنت–
ةيئانثتسالا تالاحلا رييست ةزهجأ نيكمتل ةركبملا تاراذنإلا

ينطولا بارتلا لك ربع ،بسانملا تقولا يف راشتنالا نم
،دودحلا ةياغ ىلإ

رطاخملاب ةطبترملا لاجعتسالا تالاح قيسنتو رييست–
،ينطولا ىوتسملا ىلع ،ةيحصلا

تاــئـيـهلا عم ةــكارشلاو نواعتلا تاــقالــع رـيوـطتو ةـماـــقإ–
،ةصتخملا ةيلودلا تامظنملا عم قيسنتلاو ةلثامملا ةيبنجألا

لدابتو ىربكلا ةيحصلا تامزألاو ةحئاجلا ءانثأ اميس ال
،اهب ةقلعتملا تامولعملاو قئاثولا

،ةينعملا لكاـــيهلا فلتـــخم عم تايــــطعـــملا روطت ةعباتم–
ةيودألانم ةيــــجيتارتــــسالا تاطايــــتـــحالا ريـــيست صـــخي اميف
لئاسوو صيخشتلا لئاسوب ،ةيحارجلا ةيبطلا تاكلهتسملاو
ةيحصلا لاجـــعتـــــسالا تالاـــــحب لفكتلل ةصــــصخملا ةيامــــحلا

،ىربكلا ةيحصلا رطاخملاو

،يملعلا ثحبلاو فارشـــتسالاو ةظــــقيلا تاــــسارد زاجنإ–
لاجم يف ةسايسلا ةيلاعف ىلع ةدعاسملا ليلاحتلا لك اذكو
 .يحصلا نمألا

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٥٣٤–٠٢ مقر يسائرموسرم
حـــضوـــي ،٠٢٠٢ ةنـــس ربـــمـــسيد٠٣ قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماع

اهميظنتو يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
.اهريسو

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و2–29و7–19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماـــــع رــفــــــص11 يف خرؤــــملا1٠–7٠ مــــقر رـــمألا ىضتقمبو–
يفانتلا تالاحب قلعتملاو7٠٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا82٤1
،فئاظولاو بصانملا ضعبب ةصاخلا تامازتلالاو

ماع لاوش81 يف خرؤــــملا11–81 مــــقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤــــــــملا93–٠2 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

يف خرؤـــملا8٥1–٠2 مــــقر يــــسائرلا موسرملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش12
 ،هنم٥ ةداملا اميس ال ،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا ثادحإ

يف خرؤملا622–٠9 مقر يذيفنـــــتلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنـــس وـــيلوي٥2 قـــفاوـــملا11٤1 ماــع مرحم3
،مهتابجاوو ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا قوقح
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا722–٠9 مقر يذيفنــتلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنــــس وــــيلوي٥2 قفاوــملا11٤1 ماع مرحم3
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

يف خرؤــــملا822–٠9 مقر يذيفـــنتلا موــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنــــس ويلوي٥2 قـــفاوـــملا11٤1 ماـــع مرـــحم3
نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
 ،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
وينوي31 قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش12 يف خرؤملا8٥1–٠2 مقر

ةـّيميظنتميسارم
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،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا–

،كرامجلل ماعلا ريدملا–

،ىربكلا رطاخملل ينطولا بودنملا–

،يملعلا سلجملا سيئر–

،ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحـمل ماعلا ريدملا–

ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا–
،ءارجألا لامعلل

يعامـــــــتـــجالا نيــــمأــــتلل ينــــطولا قودــــنــــصلل ماـــــــعلا ريدـــــملا–
،ءارجألا ريغب صاخلا

.ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم ريدم–

لثمم ،يلوادت توصب هيجوتلا سلجم لاغشأ رــــضحي امـــك
.لامعألا لودج يف ةلجسملا لئاسملاب ينعم ةموكح وضع لك

توصب هيجوتلا سلجم تاعامتجا ةلاكولا سيئر رضحي
.يراشتسا

تاسسؤم لثمم لكب نيعتسي نأ هيجوتلا سلجم نكمي
.هلامعأل ةيرورض اهاري تائيه وأ

.ةلاكولا سيئر ةياعرب ةرادإلا سلجم ةنامأ نمضتو

نم رارق بجومب هيـجوـــتلا ســــلجم ءاضعأ ّنيعي:6 ةّداملا
تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةيروهمجلا ةسائر ناويد ريدم
،ريدم ةــــبــــتر مـــــهل نــــيذلا تاراـــــطإلا نيـــب نـــم ،اهنوــــعبــتي يتلا

تاوـــــــنس)٤( عبرأ ةدــــمل ةـــــيزكرملا ةرادإلا ناونعب ،لــــــــــقألا ىلع
مكحب نينيعملا كئلوأ ءانثتساب ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق
.مهفئاظو

مهفئاظو مكــحب نينـــيـــعملا سلجــــملا ءاضـــعأ ةدهـــع يهـــــتنت
.فئاظولا هذه ءاهتناب

هفالختسا متي ،سلجملا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
ةياغ ىلإ ّنيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو ،اهسفن لاكشألا بسح
.ةدهعلا ءاهتنا

قيسنتلاو رواشتلل اراطإ هيجوتلا سلجم لثمي:7 ةّداملا
لكل ةبسنلاب يحصلا نمألاب ةينعملا تاعاطقلا فلتخم نيب
،ةماع ةفصب ةحصلل ةينطولا ةسايسلا ذيفنت مهت يتلا لئاسملا

.ةصاخ ةفصب ةيحصلا رطاخملا ةحفاكمل ةينطولا جماربلاو

 :ةحصلل ةينطولا ةموظنملا حالصإ لاجم يف

لئاسولاو قرطلا يف ،ةينعملا فارطألا عم رواشتلاب ،ريكفتلا–
اهريـــضحتو ةـــحـــصلل ةيــــنطولا ةموظـــــــنملا ةنرــــصعل ىلثـــــملا

ضارمألا لثم اهنم ةياقولاو ةيلبقتسملا تايدحتلا ةهجاومل
ةيحصلا رطاخملاو تاديدهتلاو ديدج نم ةئشانلاو ،ةئشانلا
يفارغوميدلا ومنلاو ،ةلقنتملا ريغو ،ةلقنتملا ضارمألاو ،ةديدجلا

،نسلا يف ناكسلا مدقتو

ةقلعتملا تايطعملل ،ةينعملا لكايهلا ىدل ،مظتنملا عمجلا–
جالعلا عيزوت ميـــظنت ططــــخملو دالـــبلل ةيئاــــبولا ةيـــعـــضولاب
،اهنييحتو ،ينطولا بارتلا ربع

راطإ يف،جالعلا لــــكاــــيه ريـــيـــــست جـــهاـــنم حالـــصإ دادــــــعإ–
ةيعون نيسحت ضرغب ،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلابو يميظنت
ةعاجنلاو ةيلاعفلا نم ردق ربكأ نامضو ةيحصلا تامدخلا

.عاطقلل ةصصخملا دراوملا لامعتسا يف

يملعلا راشتسملا ةفيظو ،كلذ ىلع ةدايز ،ةلاكولا نمضتو
تايجيتارتساو يحـصلا نـــمألا لاـــجم يف ةيروهـــمــــجلا سيئرل
ةحصلل ةينطولا جماربلاو ةحصلل ةينطولا ةموظنملا حالصإ
.ةيمومعلا

ريراقتو ايوــــنس تاـــطاـــشن ريرقت ةلاكولا دعت :٣ ةّداملا
ةيروهمجلا سيئر ىلإ اهعفرتو ،كلذ ةجاحلا تضتقا اّملك ةصاخ
رطاخملاب ةيحصلا تارشؤملاو ،ناكسلل ةيحصلا ةلاحلاب همالعإل
.دالبلا اهل ضرعتت نأ نكمي يتلا ةيسيئرلا ةيحصلا

يناثلا لصفلا

اهريسو ةلاكولا ميظنت

سيئر اهريديو هيجوــــت سلــــجم ةلاــــكولا ّريــــسي:٤ ةّداملا
.ةيبطلا تايبدألاو تايقالخألل سلجمو يملع سلجمب دوزتو

لكايه نم نوكتت ةماع ةنامأ ىلع ،كلذ ىلع ةدايز ،رفوتتو
.ةينقت ماسقأو رييستلاو ةرادإلل

 لوألا مسقلا

هيجوتلا سلجم

رــــيدـــم هــــسأرـــي يذلا هيــــجوـــتلا سلـــجم لكـــــشتي:٥ ةّداملا
يتآلا نيمئادلا ءاضعألا نم ،هلثمم وأ ةيروهمجلا ةسائر ناويد
 :مهركذ

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–
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 :ةفصلا هذهبو

ىلع هضرعيو ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا عورشم رّضحي–
،هيلع ةقفاوملل هيجوتلا سلجم

نمضيو ةلاكولا طاشن جماربو تالوادم ذيفنت ىلع رهــسي–
،اهيلع ةقداصملا دعب اهذيفنت

لامعأ لك يفو ةلادعلا مامأ اهلثميو ةلاكولا مساب فرصتي–
،ةيندملا ةايحلا

،ةلاكولا يمدختسم عومجم ىلع ةيّملسلا ةطلسلا سرامي–

ايلعلا تاراطإلا تانييعت ةيروهمجلا سيئر ىلع حرتقي–
،ةلاكولل

نيعوضوملا نيمدختـــــسملا ماهم يهــــنيو ّنيــــعيو فــــظوي–
رخآ طمن مهنأشب ررقت نيذلا كئلوأ ءانثتساب ،هتطلس تحت

،نييعتلل

،اهذيفنت نمضيو ةيوــنسلا ةينازـــيملا عورـــشم رــّضـــحي–
 ،اهيلع ةقداصملا دعب

.ةلاكولا تاقفن فرصب رمأي–

هئاضمإ ضيوفت ،هتايحالص ةسرامم لالخ ،سـيئرلا نكمي
.رثكأ وأ هيدعاسم دحأل

ةلاكولا جراخ نم ءاربخ وأ نيراشتسمب نيعتسي نأ نكميو
تاصاصتخا زواجتت ةصاخ ةمهم ءادأ يف هتدعاسمل وأ هريونتل
.ةلاكولا يمدختسم

ةـيروهــــمجلا ســيئر ىلإ ةلاــــكولا ســــيئر عفرــــي:٥١ ةّداملا
يف ةروكذملا ةصاــــخلا ريراـقتلاو يونــــسلا تاطاشنلا ريرقت
.موسرملا اذه نم3 ةداملا

ثلاثلا مسقلا

يملعلا سلجملا

ايجيتارتسا هيجوت زاهج يملعلا سلجملا لثمي:6١ ةّداملا
.ةلاكولل ايملع ايدايقو

.ةلاكولا ماهمب قلعتت ةلأسم لك يف اصوصخ ،هيأر يدبيو

يتآلا ءاضــعألا نـــم يمـــــلعلا ســــلـــجملا لـــكشــــتي:7١ ةّداملا
 :مهركذ

،ةلاكولا سيئر–

،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا–

ةيملعلا تايصـــخـشلا نيــب نم نوراـتخُي اوضـع )٠3( نوـثالـث –
:تاصاصتخالا يف يلود دعب تاذ ةـيؤر اهــــل يـــتلا ةــــــــــيـــــنطولا
تايجولونكتو ،ايجولونكتلاو مولعلاو ،ةينقتلاو ،ةيحارجلا ةيبطلا

اميف ،صوصخلا ىلع ،هيجوتلا سلجم لوادتي :٨ ةّداملا
 :يتأي

،ةيلاجعتسالا ةيحصلا تالاحلل ريضحتلا جمارب–

ميــظــــنت تاطـــطـــخمو ةلاــــكولا نع ةرداـــــصلا تاحارــــتقالا–
ىوتــــــسملا ىلع ةيحـــصلا رطاخملا ةحـــفاــــكمب ةّفلكملا لكايـــهلا
،ينطولا

،ةحصلل ةينطولا ةموظنملا حالصإ عورشم–

ةحصلل ةيــنطولا جمارــــبلا ذيفنت نع يوــــنسلا ريرقتلا–
،ةيمومعلا

ةيحصلا تالاحلل ريضحتلا ةلاح نع يونسلا ريرقتلا–
،ةيلاجعتسالا

،ةلاكولل ةماعلا ةينازيملا عورشم–

.ةلاكولا تاطاشنل ةيونسلا ةليصحلا–

يلـــخادلا هماــــظن ىلع هيـــــجوـــتلا سلـــجم قداـــــصي:٩ ةّداملا
.لوألا هعامتجا لالخ

ةنسلا يف )2( نيترـم هـــيجوتلا سلـــجم عمـــتجي:٠١ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ةرود يف

.هسيئر نم بلطب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجيو

ةقيثو لكب اقفرم هلـــسريو لامـــعألا لودــــج ســيئرلا ددحي
،لقألا ىلع ،مايأ )8( ةيناـــــــمث لبق سلــــجملا ءاــــضعأ ىلإ ةديفم
.عامتجالل ددحـملا خيراتلا نم

رــيـــغ تارودلل ةبــــســـنلاب ،ءاعدتـــــسالا لجأ صيلقت نكميو
.ةعاس )27( نيعبسو نيتنثا نع لقي نأ نود ،ةيداعلا

يثلث روضحب هيجوـتلا سلـــجم عامـــتــجا حصي :١١ ةّداملا
،لوألا عامـــتجالا يف باصــــنلا لمــــتكي مل اذإو ،هئاــــضعأ )2/3(
ةيلاوملا اموي )٥1( رشـــع ةســــمخلا يفٍ ناث عامـــتــــجال ىعدــــتسي
عامتــــجا حـــصي ،ةلاـــحلا هذه يفو .لجؤـــملا عامــــتجالا خيراــتل
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم سلجملا

ةطيسبلا ةيبلغألاب هيجوتلا سلجم تارارق ذختت:٢١ ةّداملا
نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألل

.احجرم سيئرلا توص

.رضحمب سلجملا لاغشأ جوتت

يناثلا مسقلا

ةلاكولا سيئر

ســـيئر بئان هدعاــــسيو ،ســيئرةلاـكولا رـــيدــــي:٣١ ةّداملا
.صاخ راشتسمو

وهو ،ةلاكولا ماهم ذيفنتب ةلاكولا سيئر فلكي:٤١ ةّداملا
عيرشتلل اقبط اهرييست نمضيو ،ماعلا اهريس ىلع لوؤسم
.امهب لومعملا ميظنتلاو
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تايبدألاو تايقالخألا لئاــــــسم يف تـــــبتو ةنــــجللا لوادـــــتــــــت
ةقلعتملا لئاسملا اصوصخ جلاعتو،ةلاكولا طاشنب ةقلعتملا

.ةيدايعلا تاساردلا نمأو حلاصملا عزانتب

.اهترارق يف ةلقتسم ةنجللا:٥٢ ةّداملا

يف يلـــــخادلا اهــــماــــظن ىلع ةنــــــجللا قداــــصــــت:6٢ ةّداملا
.لوألا اهعامتجا

سماخلا مسقلا

ةماعلا ةنامألا

)2( اريدم هدعاسيو ماع نيمأ ةماعلا ةنامألا ريدي:7٢ ةّداملا
.تاسارد

: نم ،ةرادإلا اهب قحلت يتلا ةماعلا ةنامألا نوكتت

ةــيرــيدــم”و ”ةـماـعــلا ةرادإلا ةــيرــيدــم“:تاــيرـيدــم )3( ثالث–
ةـيـنوــناــقــلا نوؤــشـلا ةــيرــيدــم”و”لاصتالاو مالــعإلا ةـمـظــــــنأ

،”ةيجراخلا تاقالعلاو

مسق”و ”يحــصلا نــمألا مـــسق“:ةيـــنقت ماــــسقأ )3( ةثالث –
.”فارشتسالاوثحبلا مسق”و ”ةحصلل ةينطولا ةموظنملا

ريسب ،سيئرلا ةطلس تحت ،ماعلا نيمألا فلكي:٨٢ ةّداملا
.)3( ةثالثلا ةينقتلا ماسقألا لامعأ طيشنتو قيسنتو ةرادإو

 :اضيأ ىّلوتيو

سلـجملاو هـيـجوـتـلا سلـجـم تارود مــيــظــنــتو رــيضحت–
،يملعلا

،يملعلا سلجملاو هيجوتلا سلجم تالوادم ذيفنت ةعباتم–

يونسلا تاطاشنلا ريرقتو ةينازيملا عيراشم دادعإ–
،ةلاكولل

ماهــم ذيـــفـــنت يف كرتـــشملا يعاطـــقلا قيـــسنتلا ةعـــباـــتم–
.ةلاكولا

)٤( عــــبرأ نـــم يـــحـــصلا نــــمألا مـــســــق لكــــشـــــتي:٩٢ ةّداملا
ضارمألا ةيريدم”و ”ةيحصلا رطاــخملا ةيرــــيدم“ :تاــــيرــــيدم
ةيريدم”و ”ةيتامولعمويبلا ةيريدم”و ”ةلقنتملا ريغو ةلقنتملا
.”ةيحصلا سيياقملل ةقباطملاو مييقتلا

نم ةحصلل ةينطولا ةموظنملا مسق لكشتي:٠٣ ةّداملا
”جالـعلا رــــيــــفوـتو حالــــــصإلا ةــــيرــــــيدــــم“ :تايرـــــــيدم )3( ثالــــث
قيسنتلا ةيريدم ”و ”يحـــــصـلا لاـجعـــــتـسالا تالاــــح ةيرــــيدـــم“و
.”تاحالصإلا ةعباتمو كرتشملا يعاطقلا

نـــم فارـــشـــتـــــسالاو ثــــحـــبلا مـــســـق لـــكـــــشـــــــتي:١٣ ةّداملا
ةيرــــيدــــم“و“فارــــشــــتسالاوةظــــقيلا ةيرــــيدـــــم“:)2( نيتيريدم
.”فاشكتسالاو ثـــحـــبلا

لـــــكـــش يف ةـــيــــتاـــيلـــمــــع لكايــــهب ةلاــــــكولا دّوزـــت:٢٣ ةّداملا
.حلاصمو ةيعرف تايريدم

طيطختلاو ،ةئبوألا ملعو ،ةيمومعلا ةحصلاو ،ةنمقرلاو مالعإلا
،ةئيــبلاو ،ةيناويــــحلا ةحــصلاو ،ةيـــحالــــفلا ةيذــــغتلاو ،يـــــحـــصلا

،يئافشتسالا رييستلاو ،ةيلاملاو ةبساحـملاو ،ةحصلا داصتقاو
.ةيعامتجالا ةيسفنلاو ،لاصتالاو

ةربخ يذ صخش لكب يملعلا سلجملا نيعتسي نأ نكمي
لودـــــــج يف ةلـــجـــسم ةلأـــسم لوـــح ءاـــضـــعألا رـــيوـــنت هنأــــش نـــم
.لامعألا

رارق بـــجوــمب يملـــعلا سلـــجملا ءاـــضعأ ّنيـــــعي:٨١ ةّداملا
سيئر حارـتـــقا ىلع ءانــب ،ةيروـــهمجلا ةسائر ناويد رـيدم نم
مهماهم ىهنتو .ديدجتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأ ةدمل ،ةلاكولا

.اهسفن لاكشألا بسح

هبختني يذلا هئاضعأ دحأ يملعلا سلجملا سأري:٩١ ةّداملا
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأ ةدمل هؤارظن

لئاــــسم ةـــساردل ةــــصاـــخ ناـــجل ليـــكـــشت سلــــجملا نكــــميو
.ةيصوصخ

،لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم يملعلا سلجملا عمتجي:٠٢ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،رهشأ )6( ةتس لك

ءانب ،ةيداع ريغ ةرود يف عامتجالا ،كلذ ىلع ةدايز ،هنكميو
وأ هئاضعأ )2/3( يثلث نم حارتقاب ،هسيئر نم ءاعدتسا ىلع
.ةلاكولا سيئر نم بلطب

.يملعلا سلجملا ةنامأ ةلاكولا حلاصم نمضت

قداصيو يلخادلا هماـــظن يـــملعلا سلــــجملا ّدعي:١٢ ةّداملا
.هيلع

ةبــساـــنمب ،يمــــلعلا سلـــجملا ءاـــضـــــعأ ديــــــفتــــــسي:٢٢ ةّداملا
بجوـــمب هغلـــبم ددـــحي ضيوـــــعت نم ،هعامــــــــــتجا يف مهتــــــكراـــشم
.صاخ صن

عبارلا مسقلا

ةيبطلا تايبدألاو تايقالخألا ةنجل

تايــــبدألاو تاــــيقالخألل ةنـــــجلب ةلاكولا دوزــــت:٣٢ ةّداملا
اهئاضعأ رايتخا متيو ،”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،ةيبطلا

نوـعـتـمـتـيو مـهـتـماـقـتساـب نيفورــعملا تاــيصخشلا نيب نــم
.ةيبطلاو ةيملعلا ةعومجملا ىدل ةنسح ةعمسب

ةعبس نيب اهئاضعأ ددع حوارتي يتلا ةنجللا ءاضعأ نّيعي
ةسائر ناويد ريدم نم رارق بجومب ،ءاضعأ )٠1( ةرشعو )7(
)٤( عبرأ ةدمل ةلاـكولا ســـيئر حارــــتقا ىلع ءانــــب ةيروــــهــــمجلا

.ديدجتلل ةلباق تاونس

قبطت تايبدألل ةنّودم دادعإب ةنجللا فلكت:٤٢ ةّداملا
.اهمارتحا ىلع رهستو ،ةلاكولا تاطاشن ىلع
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،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا يفانتلا
ةفـصب ّامإ ةلاــــــكولا يف فئاــــظولا وأ بــــصاـــنملا وـــلغاــــش عنمي
ةروشملا وأ ،ةراشتسالا ووذ صاخشألا اذكو ،ةتقؤم وأ ةمئاد
اهجراخ وأ دالبلا لخاد مهل نوكت نأ نم ،ةلاكولا ىدل ةربخلا وأ
تاسسؤم ىدل حلاصم نيرخآ صاخشأ ةطساوب وأ مهسفنأب
صاصتخا لاجم نمض اهتاجوتنم وأ اهطاشن لخدي تائيه وأ
.ةربخلاو ةساردلاو مييقتلاو ةبقارملا لاجم يف ةلاكولا

ةداــــملا يف نيروكذـــــملا صاــــخـــشألا ىلع ّنيـــعتي:١٤ ةّداملا
وأ ةمئاد ةفـــــصب ،ةلاكولا يف مهــــماهـــــم مالــــتسا لبـــــق هالعأ٠٤
”حلاصملاب ينلع حيرصت“ ميدقت ءاربخ وأ نيراشتسمك ،ةتقؤم
.ةلاكولا نم ةررقملا تاءارجإلل اقبط ةلاكولا سيئر ىدل

٠٤ ةداملا يف نـيروكذـــملا صاـــخـــشألا نكـــــمي ال:٢٤ ةّداملا
ةدملو ،ناك ببس يأل ،ةلاكولا يف مهماهم ةياهن دنع ،هالعأ

،هتعيبط تناك امهم ،اينهم اطاشن اوسرامي نأ )2( نيتنس
تاسسؤم ىدل ةرشابم ريغ وأ ةرشابم حلاصم مهل نوكت نأ وأ
صاصتخا لاجم يف اهتاجوتنم وأ اهطاشن لخدي تائيه وأ
ةربخ وأ /و ةسارد وأ مييـــقــت وأ ةبـقارـم لحم نوـكتوةلاكولا

.ةلاكولا نم

سماخلا لصفلا

ةيئاهنو ةصاخ ماكحأ

راطإ يف اهفادــهأ غولـــبل ةلاـــكولا ةلودلا دوزــــت:٣٤ ةّداملا
تآشنمبو ةيدامو ةيرشب لئاسوب ،اهل ةلوخملا تاطاشنلا

.لاجملا اذه يف ةيميظنتلا ماكحألل اقبط اهماهم ءادأل ةيرورض

سلجم يف ةلثمملا تاعاطقلا عومجم ىلع ّنيعتي:٤٤ ةّداملا
ةقلعتملا تايطعملا ةلاكولا فرصت تحت عضت نأ هيجوتلا

ةلاكولل حامسلا لجأ نم اهيدل رفوتت يتلا يحصلا نمألاب
.اهل ةلوخملا ماهملاب هجو نسحأ ىلع مايقلاب

 : يتأي ام حارتقا ،اهتايحالص راطإ يف ،ةلاكولا نكمي

لكايهلا ريسو ميظنت نيــــسحت ىلإ ةيـــمارلا ريــــبادتـــلا لك–
تاعاطقلا عم رواشتلاب ،يحصلا نمألاب ةلصلا تاذ ةيمومعلا
،ةينعملا

بلطتت ماهم اهل دنست يتلا لكايهلا لكجامدإ وأ ءاشنإ–
.ةصاخ لئاسوو تاءافك

،موسرملا اذه ماكحأ قيـــبـــطت تايفــــيك حــــضوت:٥٤ ةّداملا
.صاخ صن بجومب ،ءاضتقالا دنع

ّةيـــــــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذـــــه رـــشـــــــني :6٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٥1 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

مسق ســــيئرو ،ةلاــــكولل ماــــعلا نيـــمألا فئاـــــظو:٣٣ ةّداملا
ةلودلل ايلع فئاظو ريدم بئانو ،ريدمو ،تاسارد ريدمو ،ينقت
اهل ةلداعملا فئاظولا ىلإ دانتسالاب اهتابترم عفدتو فنصت

.تارازولل ةيزكرملا تارادإلا يف

،اهماهمب نسحلا مايقلا لجأ نم ،ةلاكولا دوزت:٤٣ ةّداملا
ةظقيلاب نوفلكي نيبودنم ةدع وأ بودنمب ،ةيالو لك ىوتسم ىلع
.يحصلا نمألاب ةقلعتملا تامولعملا عمجو ةيحصلا

ثلاثلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

ةينازيم لمشت ةيونس ةينازيمب ةلاكولا دوزت:٥٣ ةّداملا
ةــــــسائر ناونــــعب لــــجـــست ،زيـــهـــجتلل ةيــــنازـــــــــيمو ريـــــــيــــستلل
.ةلصفنم ةبساحم لحم نوكتو ةيروهمجلا

 :ةلاكولا ةينازيم نمضتت:6٣ ةّداملا

 :تاداريإلا باب يف *
،ةلودلا تاناعإ–

،يلودلا نواعتلا نع ةمجانلا دراوملا–

.اياصولاو تابهلا–

 :تاقفنلا باب يف *
،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.اهطاشنب ةطبترملا ىرخألا تاقفنلا لك–

تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا لوادجلا رّضحت:7٣ ةّداملا
،هيجوتلا سلجم ةلوادم دعب عضختو ،اهسيئر فرط نم ةلاكولل
ميـــظنـــتلا يف اهـــيلع صوــــصنملا ماـــكـــحألل اقـــبط ةقـــفاوـــملا ىلإ
.هب لومعملا

اقبـــط ةلاــــكولا تاـــــباســـحو ةبــــساـــحم كـــســمت:٨٣ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ميظنتلاوعيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةبقارملل عضختو
.امهب لومعملا

ابوــــحصم يوـــنسلا تاـــطاـــشــنلا رـــيرقــــت لـــسرــــي:٩٣ ةّداملا
نمض ةينعملا تاطلسلا ىلإ لالغتسالا تاباسحو ةليصحلاب
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا

عبارلا لصفلا
حلاصملا عزانت نم ةياقولا

ّزيـــحــــتلا مدـــــــعو ةــيـــــــفاـــفــــــشلا ناــــمـــــــض لــــــجأ نــــــم:٠٤ ةّداملا
خرؤملا1٠–7٠ مقر رمألا ماكحأب المعو ةلاكولا يف ةيقادصملاو

قلعتملاو7٠٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا82٤1 ماع رفص11 يف
بصانملا ضعبب ةقلعتملا ةصاخلا تامازتلالاو يفانتلا تالاحب
تالاحب ساسملا نودو ،هنم2 ةداملا اميس ال ،فئاظولاو
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9م١٢٠٢ ةنس يفناج٢

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم6٣٤–٠٢ مقر يسائرموسرم
صخري ،٠٢٠٢ ةنـــس ربـــمسيد٠٣ قفاوملا٢٤٤١ ماع

ةماعلاو ةيئاقتنالا تادايزلا يف رـئازجلا ةمهاسمب
.ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمل٨١٠٢ لامسأرل

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و)7و3(19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ربمتبس٤2 يف خرؤمـلا٤83–36 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
اهباتتكال رئازجلا ديدست تايفيك دـيدــحت نمضتملاو3691 ةنس
،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا يف

لوألاعيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–28 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو2891 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٠٤1 ماع
،هنم62 ةداملا اميس ال ،3891 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر2 يف خرؤمـلا2٠–79مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو7991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا81٤1
،هنم89 ةداملا اميس ال ،8991 ةنسل

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤمـلا681–٠9 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم ىلإ مامضنالا

سلــــــجمل272و172 مقر نـــــيرارــــقلا ىلع عالـــطالا دــــعبو –
ليربأ61 يف نيـــــخرؤملا ،ةيلودلا ليومـــتلا ةسـسؤم يظفاحم

”81٠2 لامسأرل ةيئاقتنالا ةدايزلا” ناونع تحت٠2٠2 ةنس
،”81٠2 لامسأرل ةماعلا ةدايزلا ”و

: يتأي ام مسري

افلأ نيرـــشـــعو ةعـــبــــس دودــــح يف صــــخرــــي : ىلوألا ةّداملا
ةمهاسمب ،ةيفاضإ ةصح )76372( نيتسو عبسو ةئامثالثو
تاداــــــــيزلا يف ّةيـــــبعّشلا ّةيطارقــــــــميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهــمـــجلا
.ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمل81٠2 لامسأرل ةماعلاو ةيئاقتنالا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةمهاسم عفد ةيلمع متت :٢ ةّداملا
بسح ،ةيمومعلا ةنيزخلا لاوــــمأ نم ّةيبــــــعّشلا ّةيطارقـــــميّدلا
272و172 مقر نـــــيرارـــــقلا يف اهيــــلع صوــــصــــنملا لاكــــشألا
.هالعأ نيروكذملاو٠2٠2 ةنس ليربأ61 يف نيخرؤملا

ّةيمـــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــشـــــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٥1 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىداـمــــج٥١ يفخّرؤم7٣٤–٠٢ مقر يسائرموسرم
صخري ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماع
رشع عساتلا سيسأتـلا ةداـعإ يف رـئازجلا باـتتكاب

.ةيمنتلل ةيلودلا ةيعمجلا دراومل
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و)7و3(19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

تشغ13 يف خرؤـمـلا٠23–36 مــــقر نوــــناــــقلا ىـــضتقمبو –
ةّيرئازـــجلا ةّيروهــــــمـــجلا مامــــضنا صــــخري يذلا3691 ةــــــنـــــس

ةداـــــملا امــــيس ال ،ةــــــيلودلا تاقافتالا ىلإ ّةيبعّشلا ّةيطارقـميّدلا
،هنم3

لوألاعيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–28 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو2891 ةنــــس ربـــــــمسيد٠3 قفاوملا3٠٤1 ماع
،هنم62 ةداملا اميس ال ،3891 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،هنم٤2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعـــتملاو٠991 ةنـــــس تشــــغ٥1 قــــفاوـــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

،ةيمنتلل ةيلودلا ةيعمجلل يساسألا نوناقلا ىلع ءانبو –
،ج ةرقفلا ،1 مسقلا ،3 ةداملا

لبق نم هيلع قداصملا٤٤2 مقر رارقلا ىلع عالطالا دعبو –
سرام13 خيراتب ةيمنتلل ةيلودلا ةيعمجلا يظفاحم سلجم

ةيمنتلل ةيلودلا ةيعمجلا دراوم ةدايزب قلعتملاو٠2٠2 ةنس
،اهدراومل رشع عساتلا سيسأتلا ةداعإ راطإ يف



ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٠٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس يفناج٢ 10

: يتأي ام مسري

فالآ ةعبرأو ةئامـعــبرأ دودـــح يف صــــخرـــي : ىلوألا ةّداملا
ةمهاسمب يفاضإ مهس )23٥٤٠٤( نيثالثو نينثاو ةئامسمخو
ةماعلا ةدايزلا يف ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
.ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا لامسأر يف ةعباسلا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةمهاسم عفد ةيلمع متت :٢ ةّداملا
بسح ،ةيمومعلا ةنيزخلا لاومأ نم ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
،ARTXE/GB/B/3٠/91٠2مقر رارقلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا
.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربوتكأ13 يف خرؤملا

ّةيمـــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرــــملا اذــــه رــــشـــــني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٥1 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىداــــــمــــج٥١يفخّرؤـــــم٩٣٤–٠٢ مـــــقر يسائرموسرم
،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا
ةـــصاخلا ةداـــيزــــلا يف رـــئازجلا ةــــمــــهاسمب صخرـــــي
.ةيمنتلل يقيرفإلاكــنبلا لاـــمسأرـل

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و)7و3(19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لوألاعيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–28 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو2891 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٠٤1 ماع
،هنم62 ةداملا اميس ال ،3891 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش8 يف خرؤــــمـلا71–٤8 مــــقر نوــــــناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،هنم٤2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوــــــناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر2 يف خرؤمـلا2٠–79 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو7991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا81٤1
،هنم89 ةداملا اميس ال ،8991 ةنسل ةيلاملا

مرــــــحم8 يف خرؤـــــمـلا731–٤6 مــــقر موــــسرمـلا ىضتقمبو –
قيدصتلاب قلعتملاو٤691 ةنس ويام٠2 قفاوملا٤831 ماع
،ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا ءاشنإ نمضتملا قافتالا ىلع

: يتأي ام مسري

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل صخري : ىلوألا ةّداملا
دراومل رشع عساتلا سيـــسأتلا ةداــــعإ يف باـــــتتكالاب ّةيبعشلا
.ةيمنتلل ةيلودلا ةيعمجلا

لاوـــمأ نـــم ،هالـــعأ روــــكذـــملا باتــــتكالا عــــفد مــــتي :٢ ةّداملا
رارقلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا قفو ،ةيمومعلا ةنيزخلا

روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام13 خيراتب هيلع قداصملا٤٤2 مقر
.هالعأ

ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٥1 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىداــــــمــــج٥١يفخّرؤم٨٣٤–٠٢ مقر يسائرموسرم
صخرـي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع

ةعـــباـــسلا ةـــماــــعلا ةداـــــيزلا يف رئازـــجلا ةـمـــهاـــســـــــمب
.ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا لامسأرل

–––––––––– 

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و) 7و3(19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لوألاعيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–28 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو2891 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٠٤1 ماع
،هنم62 ةداملا اميس ال ،3891 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،هنم٤2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر2 يف خرؤمـلا2٠–79 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو7991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا81٤1
،هنم89 ةداملا اميس ال ،8991 ةنسل ةيلاملا

مرحم8 يف خرؤمـلا731–٤6 مقر موسرمـلا ىضتقمبو –
قيدصتلاب قلعتملاو٤691 ةنس ويام٠2 قفاوملا٤831 ماع
،ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا ءاشنإ نمضتملا قافتالا ىلع

،ARTXE/GB/B/3٠/91٠2مقر رارقلا ىلع عالطالا دعبو –
ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا يظفاحم سلجم فرط نم دمتعملا

ةماعلا ةدايزلا صخري يذلا91٠2 ةنس ربوتكأ13 خيراتب
،لاملا سأر يف ةعباسلا



١٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
11م١٢٠٢ ةنس يفناج٢

عــيــــبر٤1 يف خرؤــــمـلا31–91 مــــقر نوــــناــــقلا ىضــــتـــقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنــس ربمــــسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

يف خرؤملا2٠1–٥9 مقر يسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ8
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

يف خرؤملا8٤–89 مقر يــــــــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياربف11 قفاوملا81٤1 ماع لاوش٤1
تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا

لدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،ممتملاو

يف خرؤـــملا8٠–31 مـــــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضـــتقمبو –
31٠2 ةنــــس رياـــني31 قــــفاوــــملا٤3٤1 ماـــــع لوألا عـــيــــبر لوأ

ةحاسم يف تاقورحملا لالغتسا دقع ىلع ةقفاوملا نمضتملاو
رئازجلا ةنيدمب مربملا ”بونج ناجمأ نإ” ةاّمسملا لالغتسالا

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب21٠2 ةنس تشغ12 يف
ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،مهسأ تاذ

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خرؤـــــــــــــملا دقـــعلاب1 مــــقر قــــحلملا ىلع عالــــطالا دـــــــعبو –
ةــحاــــســــم يف تاـــــقورـــحملا لالغــــتــــسال21٠2 ةنـــــس تشــــــغ12
رئازجلا ةنيدمب مربملا ”بونج ناجمأ نإ” ةاّمسملا لالغتسالا

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب٠2٠2 ةنس ويلوي72 يف
ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،مهسأ تاذ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري
خرؤملا دقعلاب1 مقر قحلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
ةحاسم يف تاقورحملا لالغتسال21٠2 ةنس تشغ12 يف

رئازجلا ةنيدمب مربملا ”بونج ناجمأ نإ” ةامسملا لالغتسالا
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب٠2٠2 ةنس ويلوي72 يف

ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،مهسأ تاذ

ةّيمــسّرلا ةدـــــيرــجلا يف موــــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٥1 يف رئازـــجلاب رّرــــح
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نم دمتعملاGB/B/80/0102مقر رارقلا ىلع عالطالا دعبو –
خـــــيراتب ةيمــــنتلل يقيرفإلا كنــــبلا يظــــفاــــحم سلـــجم فرــــط
يف ةسداسلا ةماعلا ةدايزلا صخري يذلا0102 ةنس ويام72
،لاملا سأر

دــمــتعملاGB/B/40/91٠2مــقر رارــقـلا ىلـع عالـطالا دــعبو –
خيراتب ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا يظفاحم سلجم فرط نم
سأر يف ةصاخلا ةدايزلا صخري يذلا9102 ةنس وينوي21
،لاملا

: يتأي ام مسري

ةئامنامثو افلأ رشع ةسمخ دودح يف صخري : ىلوألا ةّداملا
ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةمهاسمب ايفاضإ امهس )03851( نيثالثو
كنبلا لامسأر يف ةصاخلا ةدايزلا يف ةيبعشلا ةيطارقميدلا
.ةيمنتلل يقيرفإلا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةمهاسم عفد ةيلمع متت :٢ ةّداملا
بسح ،ةيموــــمعلا ةنيزـــــخلا لاوــــمأ نم ّةيبـــــعّشلا ّةيطارقميّدلا
GB/B/80/01٠2مقر رارــقلا يف اهــــيلع صوــــصــــــنملا لاكـــــشألا
GB/B/40/91٠2مقر رارقلاو ،0102 ةنـــس ويام72 يف خرؤـــــملا
.هالعأ نيروكذملاو9102 ةنس وينوي21 يف خرؤملا

ةّيمــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذه رــــشـــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٥1 يف رئازـــجلاب رّرــــح
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ىلوألا ىداـمــــج٥١ يفخّرؤم٠٤٤–٠٢ مقر يسائرموـــــسرم
نـمضتي،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع
يفخرؤملا دقـعلاب١ مــــقر قحــــــلملا ىلع ةقـــــــــفاوـــــــملا
يف تاـقورـــحملا لالـغــــتسال٢١٠٢ ةنـــــس تشــــغ١٢
”بونج ناجمأ نإ” ةاّمسملا لالــغتسالا ةــحاـسم
٠٢٠٢ ةــــنس وــــــيلوي7٢ يف رـــئازجلا ةــنيدمب مرــبملا
تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةــــلاكولا نيب
تاذ ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ(
.مهسأ

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــــتداــــمـلا امــــيس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىداــــــمــــج٤1 يف خرؤـــــمـلا٠3–٠9 مــقر نوــناـــــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنــــــس ربـــمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق
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.................................... )رييغت نودب(......................... :3 ةّداملا”

ةرورضلا دنع ةدافتسالا ،عيراشملا يوذ بابشلا نكمي امك
.”ةرثعتملا مهتاسسؤم ليومت ةداعإ نم ةيئانثتسا ةفصبو

............................)رييغت نودب(..............................:5 ةّداملا”

ددع بسح ،هالعأ ةرقـفلا يف روــــكذملا رامثـــــتسالا دح عمجي
لكـــــــش يف عورــــشملا زاـــجنإ دــــــــنع ،عيراـــــشملا يوذ باـــــبـــشلا

زيزعت فدهب امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو عمجت
.”ةفاضملا ةميقلا تاذ ةرغصملا تاسسؤملا نيب رزآتلا حور

تارامثـــتسالا عــــيراـــشملا ووذ بابـــــشلا زـــــجــــني :6 ةّداملا”
لاكشأ دحأ بسح عّمجت لكش يف وأ ةيعامج وأ ةيدرف ةفصب
.”امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةلواقملا ميظنت

)ىتح رييغت نودب(.................... بابشلا ديفتسي :7 ةّداملا”

تاساردلاب ةطــــبترملا ةلـــــمتحملا فيراـــصملاب لـــــفـــكت –
وأ اــــــــــهزــــــجــنـــت يـــتــــلا نـــــيوــــــكـــــتـــــلا جـــــــــمارــــــــبو تارـــــــــــبــــــــــــــخلاو
.”........................)رييغت نودب يقابلا(.............................اهبلطت

..............................)رييغت نودب(.................................:9 ةّداملا”

يف تالحم نم ةدافتسالا عيراشملا يوذ بابشلا نكمي
،راجيإلا ةغيصب ةزهجمو ةصصختم ةرغصم طاشن قطانم
.”تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشنل ةبسنلاب

..............................)رييغت نودب(.............................:01 ةّداملا”

تامازتلالا ةاعارم مدع يدؤي ،ةرهاقلا ةوقلا ةلاح ءانثتسابو
يذلا طورشلا رتفد وأ /و ضرقلا ةيقافتا يف اهيلع صوصنملا

يئزجلا بحسلا ىلإ ةلاكوـــلاب عيراــــشملا يوذ بابـــــشلا طبري
مت يتلا لاكشألا سفن نمض ،ةحونمملا تازايتمالل يلكلا وأ

ةيــــنوـــناـــقلا ماــــكحألا قيــــبـــــطتب لالــــخإلا نود ،اهــــبجومب اهـــــحنم
.”اهب لومعملا ىرخألا ةيميظنتلاو

ليغشت معدل ةينـــطولا ةلاــــكولا” ةيـــــــمـــست ضّوـــــعت :٢ ةّداملا
”ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا” ةيمستب ”بابشلا

يف خرؤــــــــمـلا432–69 مـــــقر يــــسائرـــلا موـــــسرـــــــملا ماــــكــــحأ يف
،هالعأ روكذملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا7141 ماع رفص61
.ةلصلا تاذ ىرخألا صوصنلا ماكحأ يفو

ةّيــــــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرــــملا اذـــه رـــشـــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٥1 يف رئازـــجلاب رّرــــح
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نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىداــــــمــــج٥١ يفخّرؤم١٤٤–٠٢ مقر يسائرموسرم
لدـــــعـي،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع
يفخّرؤملا432–69 مقر يسائرلا موسرملا مـــمـتيو
6991 ةــــنـــس وــيلوـــي2 قــــــفاوـــــملا7141 ماـــــع رفــــــص6١
.باــبشلا لــــيغشت مـــعدب قـــــــلعتملاو

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب

1٤1و7–19 ناـــــــتداـــــمـلا امــــيــــس ال ،روـــــتـــــسدلا ىلع ءاـــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

7141 ماع رفص8 يف خرؤمـلا41–69 مقر رـــــمألا ىــضـــتقمبو –
ةيلاملا نوــناق نمــــضـــتملاو6991 ةنــــس وـــيـــنوــــي42 قــــفاوــــملا
،هنم61 ةداملا اميس ال ،6991ةنسل يليمكتلا

يف خرؤــــمـلا432–69 مــــقر يـــسائرلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا7141 ماع رفص61
،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

يــف خرؤــمـلا592–69 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضــتقمبو –
6991 ةنــس ربمــــتبس8 قفاوــــملا7141 ماع يناــثلا عـــيبر42
صاـــخلا صيـــصـــختلا باــــســــح ريــــــيست تاــــيفــــــيك ددــــحي يذــلا

مـــعدــل ينــــطولا قودــــنـــــــصلا” هـــناوــــنع يذــلا203–780 مـــقر
،ممتملاو لدعملا ،”بابشلا ليغــــــشت

يف خرؤــــــــملا692-69 مــــقر يذيفـــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
6991 ةنس ربمتــبـس8 قــــفاوـــملا7141 ماــــع يناــــثلا عــــيــــبر42
بابشلا ليغـــشت معدل ةينــــطولا ةلاـــــكولا ءاــــشنإ نمــــضــــتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خرؤــــملا٠92–3٠ مــــقر يذيـــفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا681–٠2 مــقر يذيفـــنتلا موـــــــسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ويـــلوي٠2 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع ةدعـــــقلا يذ82
فلــــــــــكملا لوألا رـــــيزولا ىدل بدتــــــنملا رـــيزوـــلا ىلإ دـــــنــــــــسي
ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاسسؤملاب
،بابشلا ليغشت معدل

: يتأي ام مسري

داوــــملا ماــــكــحأ موـــسرـــملا اذــــه ممـــتـيو لدــعي : ىلوألا ةّداملا
432–69 مـــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا نــم01و9و7و6و5و3
6991 ةنس ويلوي2 قفاوـملا7141 ماــــع رفــــص61 يف خرؤمـلا

: يتأي امك ،بابشلا ليغشت معدب قلعتملاو



١٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
13م١٢٠٢ ةنس يفناج٢

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست

9٠–٤3 مقر بابلا يفو– يناـــثلا عرــفلا– ةـــيـــنارــــمـــعلا

.”ةينالديص داومو ةيبط تاودأ– ينطولا نمألا”

تاعامجلاو ةيلخادلا رــــيزوو ةــيلاـــملا رـــيزو فلــــكي:٣ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةّيروهمجلل ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رـشــــنــي يذــلا موـــــــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــــــمــــــج٥1 يف رئازــــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىدامج٥١يفخّرؤم٤٤٤–٠٢ مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قــفاوملا٢٤٤١ ماع
ةـحالفلا ةرازو رـــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا ليوحـت
.ةيفيرلا ةيمنتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــــمـلا امـــيــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مـقر نوـــناـــقلا ىضــــتـــقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

عـــيـــبر٤1 يف خرؤـــمـلا٤1–91 مــــقر نوــــناـــقلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس رـــبــــمـــــسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناـــقلا ىضــــتقمبو –
نوـناـق نـمضتملاو٠2٠2 ةـــنس وــيـــنوـــي٤ قــــفاوـــملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىداـــــمــــج2 يف خرؤــــملا يـــسائرلا موــــسرــــمـلا ىضــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيـــناثلا

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

يف خرؤمـلا122–٠2 مقر يـــسائرلا موـــسرـــمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس تشغ5 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ51

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت
،ةيفيرلا

ىلوألا ىدامــج٥١يفخّرؤـــــم٣٤٤–٠٢ مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٠٢٠٢ ةنـــس ربــــمسيد٠٣ قــفاوـــملا٢٤٤١ ماع
ةيلخادلاةرازو رـييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا ليوحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــــــتداــــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــــسدلا ىلع ءاـــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوـــــش8 يف خرؤـــــمـلا71–٤8 مقر نوناـقلا ىضـــتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1

،ممتملاو لدعملا

عـــيـــبر٤1 يف خرؤـــــــــمـلا٤1–91 مـــــــــقر نوـــناــــقلا ىضـــتــقمبو –

نمضــتـــملاو91٠2 ةنـــس رـــبمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوـــش21 يف خرؤــــمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1

،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىداـــــمـــج2 يف خرؤــــملا يـــسائرلا موـــــسرمـلا ىــضــــتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنــس يفـــناج72 قـــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ةــــيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

خرؤـــــمـلا11–٠2 مـــقر يذــــيـــفــــنــــتلا موــــسرمـلا ىضــــتــــقمبو –

٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىداــــــمج2 يف

ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عـــيزوـــت نمـــضتملاو

رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

دامتعا٠2٠2 ةنس ةيـــنازــيم نـــم ىغــــلي: ىلوألا ةّداملا

دّيقم )جد000.000.51( راـــنيد نويلم رـــشع ةسمخ هردق

19–73 مقر بابلا يفو ةكرـــتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف

.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

هردــق داــمــتعا٠2٠2 ةنـــس ةيـــنازـــيــمل صـــصـــخي:٢ ةّداملا

ةينازيم يف دّيقي )جد000.000.51( رانيد نويلم رشع ةسمخ
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ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يــف خرؤمـلا23-٠2 مــقر يذيـــفــنتلا موــسرــمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنـس يـفـناـج72 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثـلا ىداـمـج2
ةـحصلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةينازــــيم لودــــج يف ثدــــحي : ىلوألا ةّداملا
عرفلا ،0202 ةنسل تايفــشتســـملا حالـــصإو ناـــكــــسلاو ةـــحـــصلا
هـــــناوـــنـــعو70–44 هـــــمــــقر باـــب ،لوألا يئزـــــجلا عرــــــفلا – لوألا
ءارش ناونعب رئازجلا روتساب دهعمل ةيئانثتسا ةمهاسم”

.”91– ديفوك دض حاقل ةلودلا باسحل

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:٢ ةّداملا
)جد000.000.054.1( رانيد نويلم نوســــمخو ةئاــــمعبرأو راـيلم
19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

هردـــق دامــتــعا٠2٠2 ةنــــس ةيـــنازيــــمل صـــصــــخي:3 ةّداملا
)جد000.000.054.1( رانيد نويلم نوسمخو ةئامعبرأو رايلم
حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا ةرازو رــيــيست ةــيــنازــيــم يف دــّيـــقـــي
ةيئانثتسا ةمهاسم”70–44 مقر بابلا يفو تايفشتسملا

حاقل ةلودلا باســـــحل ءارــــش ناوـــنعب رئازــــجلا روتــــساب دهعمل
.”91– ديفوك دض

ناكسلاو ةحصلا رـــــيزوو ةـــــيلاــــملا رـــيزو فــــلكي:4 ةّداملا
اذـــه ذــيــفــــنـــتب ،هــــــصـــــخي اــمـــيـــف لـك ،تايفــــشتــــسملا حالصإو
ةّيروهــــمـــجلل ّةيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رـشــــنــي يذــلا موــــــسرــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج٥1 يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
نوــــــيــــلم نورـــشـــعو ةيــــناـــمثو ةئامــــعبرأو اراـــــيلم رــــــشـــــع انثا
فــــيلاــــكتلا ةينازـــــيم يف دّيـــــقم )جد000.000.824.21( رانيد
يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرــــتشــملا

.”عّمجم

انثا هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
راــنــيد نوــيـــلم نورـــشعو ةيناـــمثو ةئامــــعبرأو اراــــيلم رشـــع
ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد000.000.824.21(
ناويدلل ةمهاسم”3٥–٤٤ مقر بابلا يفو ةيفيرلا ةيمنتلاو
.”بيلحلل ينهملا ينطولا

ةيمـــــنـــتلاو ةحالـــفلا رـــــيزوو ةــيلاــــملا رــــيزو فلكي:٣ ةّداملا
يذــلا موـــسرـــملا اذـــه ذــيــــفـــنتب ،هـــــــــصـــخي اــمـــيـــف لـك ،ةــــيــــفيرلا

ةّيرئازـــــــجلا ةّيروـــهــــمــــجلل ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرـــــــجلا يف رــــشـــــــنــــــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قـــــفاوــــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج٥1 يف رئازــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىداـمــــج٥١يفخّرؤم٥٤٤–٠٢ مـــــقر يسائر موسرم
،٠٢٠٢ ةــــــنـــس رــبـــمـــســـيد٠٣ قــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع
ىلإ داــــمــــتــــعا لــــــيوــــــحـتو باـــــــــب ثادــــــــحإ نمضـــتي
حالـــــــصإو ناكسلاو ةحــــــصلاةرازو رييســـــت ةـيــــنازــــيــــم
.تايفشتسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــمـــلا اـــمــيـس ال ،روـــتــسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا
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يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موــسرـــمـلا ىضـــــتقمبو–
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاومـلا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤــــمـلا96–٠2 مــقر يذيــــفنتلا موــــسرمـلا ىضــــتقمبو–
٠2٠2 ةنـــــــس سراـــــم12 قـــــــــفاوــــــــــمـلا1٤٤1 ماــــــــع بـــــــجر62 يف

انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب قلعتملاو
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91– ديفوك(

: يتأي ام مسري

ريبادتلا ديدحت ىلإ موـــسرــــمـلا اذه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
سورـــــيــــف ءاـــبو راشـــــتنا نم ةياــــقولا ماــــظن ناوــــنعب ةيــــــفاضإلا

ماـــكــــحألاب ديــــقتلا لــــظ يف ،هـــتـــحـــفاـــكـــمو )91– ديفوك( اـــنوروـــــك
يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص ىلع ظاـــــفحلا ىلإ ةيــــمارلا

.انوروك سوريف راشتنال رطخ

يلزنملا يئزـــجلا رجــــحلا ريــــبادت دّدــــمتو فـــــّيكت :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع  ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمل

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حاـــبص نم ةســــماخلا ةعاـــسلا ةياـــغ ىلإ ًءاـــــسم
مأو ،طاوغألا : ةيـــتآلا )92( نيرشــــعلاو عـــستلا تاــــيالولا ىلع
،ةرـيوـبـلاو ،ةدـيـلـبـلاو ،ةرـكسبو ،ةـياـجـبو ،ةـنـتاـبو ،يقاوـبــلا

،فيطسو ،لجيجو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةسبتو
،ةيدمـلاو ،ةنيطنسقو ،ةملاقو ،ةبانعو ،سابعلب يديسو
،سادرـموـبو ،نارـهوو ،رـكسعـمو ،ةــلــيسمـلاو ،مناــغــتسمو
نيعو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو ،تليسمسيتو ،فراطلاو
،نازيلغو ،تنشومت

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،تسغنماتو ،راشبو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )91( ةرشع
،ضيـبـلاو ،ةـلـقرو ،ةدـكـيـكسو ،ةدـيـعسو ،ةــفــلجلاو ،تراــيــتو
،ةلشنخو ،يداولاو ،فودنتو ،جيريرعوب جربو ،يزيليإو
.ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو ،ةليمو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقــفاوـــم دعب ،ةالولا نـــــكمي:٣ ةّداملا
لكل ةيحــصلا ةيعـــضولا اهيضــــتقت يتلا ريــــبادــــتلا لك ذاختا

،يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدـــعت وأ رارقإ  اميس ال ،ةيالو
يتلا ،رثكأ وأ اًيح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهتسي ،يلك وأ يئزج
.ىودعلل اًرؤب دهشت

ديقـــــتلا لــــــظ يف ةيــــنآرــــــقلا سرادــــــملا حــــــتـــف مـــــــتي :٤ ةّداملا
ةيامحلاو ةياقولل ةيحصلا تالوكوتوربلاو ريبادتلاب مراصلا

نم ةدمتعملا )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم
 .انوروك سوريف روطت ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا لبق

نيريدملا فارشإو ةبقارم تحت ةينآرقلا سرادملا حتفت
قيثولا قيسنتلاب كلذو ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نييئالولا

،ةيدلبلا ةيبـــعشلا سلاـــجملاو ةيــــندـــملا ةــــياــمـــحلا حـــلاـــصم عم
.ةيلحـملا ةيوعمجلا ةكرحلاو ءايحألا ناجل ةمهاسمو

ىلوألا ىدامج6١خّرؤم6٤٤-٠٢مقر يذيفنتموسرم
نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ربمـــسيد١٣ قـــفاوــملا٢٤٤١ ماع
راشتنا نم ةياقولا ماظن ناونعب ةيفاضإ ريبادت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥–211 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفــــــص81 يف خرؤــــمـلا6٥1–66 مــقر رــــمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىداـــمـــج7 يف خرؤــــمـلا7٠–88 مــــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو–
قلعــــتـــمـلاو8891ةـــنــــــس رياــــني62 قــــفاوــملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠–89 مقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنــس وينوي72 قــــفاوـــمـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392–31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو
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،بعللاو باعلألا ةراجت  –

،ةيراجتلا ةطشنألا زكرمت نكامأ –

،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاق –

.تايولحلاو تابطرملا –

اهتطشنأ عيرسلا لكألا تالحمو معاطملاو يهاقملا ددحتو
ءادتبا قلغلاب اضيأ ةمزلم نوكتو ،طقف لومحـملا عيبلا ىلع
.ءاسم ةعباسلا ةعاسلا نم

ةفلاخم ةلاح يف تالحـملا هذهل يروفلا قلغلاب ةالولا موقيو
سوريف ءابو راشتنا ةحفاكم راطإ يف ةذختملا تاءارجإلا

.)91– ديفوك( انوروك

:رظح ءارجإ ،ينطولا بارتلا لماك ربع ، دّدمُي :٩ ةّداملا

وأ/و تالـــــــــفـــــحلاو صاـــخـــــــشألا تاعــــــــــمـــــــجت نم عوـــــن لــــــك –
اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا تابسانمـلا
،تازانجلا ةبسانمب تاعمجتلا

يتلا ةــماـــــــعلا تايـــعــــمجلاو تاعـــمـــجـــتلاو تاــــعاــــــمـــتـــجالا –
اهريغو ،تائيهلاو ،تاسسؤملاو ،تارادإلا اميس ال اهمـــظنت
.تامظنمـلا نم

رظحلا ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجيو
لمعلاو ،هالعأ ةيناثلاو ىلوألا نيتــــطمـلا يف اهيــــلع صوــــصنمـلا

دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيـــبــــطت ىلع
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام

قاوــسألاب ةـــصاـــخلا ريـــبادــــتلا ةقــــبـــــطم ىقـــــبـــت :٠١ ةّداملا
نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيــــعوـــبـــسألا قاوـــسألاو ةـــيداــــعلا

ةياقولا ريبادتب مازتلالا نم ققحتلل ةصتخملا حلاصملا لبق
يف اهيلع صوصــــنملا تابوقــــــعلا قـــيـــبــــطت اذـــــكو ،ةـــياـــمـــحلاو
 .نيفلاخملا دض هب لومعملا ميظنتلا

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت:١١ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو نم ةـــياـــــقولا ماـــظن راــــطإ يف ةذــــخـــتمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
.هب لومعمـلا

لوأ نم ءادتبا موـــسرــــمـلا اذــــه ماــــكـــحأ يرـــــســــت :٢١ ةّداملا
.12٠2 ةنس يفناج

ةّيمسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذــــــه رـــشــــني :٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــج61 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد13

دارج زيزعلا دبع

رـــيــــبادـــتــــلل لاـــثـــــــــتــمالا مدــــــع ةـــلاـــح يف يروـــــــفلا قلـــغلا مــــتـــــيو
ءابو راشتنا نم ةيامحلاو ةياقولل ةيحصلا تالوكوتوربلاو
.)91– ديفوك( انوروك سوريف

قيلـــعت ءارــــــــجإ بـــقارـــمو يجـــيردت لكـــشب عـــفرُي:٥ ةّداملا
تاراـــــيـــسو تالـــفاـــحلاو راـــطـــقلاب تاــــيالولا نيب لقـــــنلا طاـــشن
،تالفاحلا ةعس نم% ٠٥ ـب نيرفاسملا ددع ديدحت عم ،ةرجألا

)9( ةعست تاذ تابكرملل ةبسنلاب صاخشأ )٥( ةسمخو
.دعاقم )7( ةعبس تاذ تابكرملل صاخشأ )٤( ةعبرأو ،دعاقم

نم ،هالعأ ةرقـــفلا يف ةروــــكذـــملا لقـــنلا ةـــطـــشـــنأ فنأــــتست
ةعناملا ريبادتلل مراصلا لاثتمالا عم نمآلا لقنلا ريفوت لالخ
،لقنلا نم طمن لكل ةّدعملا ةصاخلا ةيحصلا تالوكوتوربلاو
ءابو روـطت ةعــباــــتمل ةيـــملـــعلا ةـــنــــجللا لـــبــــق نم ةدمـــــتعـــملاو
.)91– ديفوك( انوروك سوريف

لوح نيرفاسملا ةيعوتب لقنلا ةطشنأ فانئتسا قفاريو
ءاكرشلا كارشإو ةياـــقولا دــــعاوـــقل مراــــصلا لاـــثــــــتمالا ةرورــــض

لمحتو ةيعوتلا ةـــيلــــمـــع يف نيلــــقاـــنلا يلــــثـــممو نيــيـــعامـــتــــجالا
.تافلاخملا نع غالبإلاو ةيلوؤسملا

ديقتلا ضرـــف ىلع رهـــسلا ةيــــنعـــملا نــــمألا حلاـــــصم ىلوــــتتو
اذكو ،ةيحصلا تالوكوتوربلاو ةيامحلاو ةياقولا تاءارجإب
.نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت

قلغ ءارجإ ،اًموي )٥1( رشـــع ةســـــمــــخ ةدمـل دّدمُي :6 ةّداملا
بارتلا لماك ىوتسم ىلع ةلمعتسمـلا تابكرمـلا عيب قاوسأ
 .ينطولا

تايالولا يفو ،ًاموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي :7 ةّداملا
قلغ ءارجإ ،هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا )92( نيرشعلاو عستلا
: ةيتآلا ةطشنألا

،ةيضايرلا تاعاقلاو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

،ئطاوشلاو هيفرتلا تاءاضفو مامجتسالاو ةيلستلا نكامأ –

،بابشلا رود –

.ةيفاقثلا زكارمـلا –

تايالولا يفو ،ًاموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي :٨ ةّداملا
ديدحت ءارجإ ،هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا )92( نيرشعلاو عستلا
تالحملل ةبسنلاب ،ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىلإ طاشنلا تاقوأ
: ةيتآلا ةطشنألا  سرامت يتلا

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت –

،تاروكيدلاو ةيلزنملا تاودألا ةراجت –

،ثيثأتلا ةشمقأو تاشورفملا ةراجت –

،ةيضايرلا مازوللا ةراجت –
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ةـــفـلجلاو وزو يزـــيتو تراـيـتو ناـســمــلتو ةـــسـبتو ةرـــيوــبلاو
ةملاقو ةبانعو سابعلب يديسو ةدكيكسو ةديعسو فيطسو
ةلقروو ركسعمو ةليسملاو مناغتسمو ةيدملاو ةنيطنسقو
سارهأ قوسو يداولاو سادرموبو جيريرعوب جربو نارهوو
)4( عبرأ يف ،نازيلغو ةيادرغو ىلفدلا نيعو ةليمو ةزابيتو
: حلاصم

،ةماعلا نوؤشلا ةحلصم )1

،ماعلا ميظنتلا ةحلصم )2

،صاخشألا لقنت ةحلصم )3

.تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم )4

: بتاكم )3( ةـثالـث ةماعـلا نوؤـشلا ةحلـصـم مـضـت :3 ةّداملا

،نيبختنملاو تاباختنالا بتكم )أ

،تايعمجلا بتكم )ب

.ةيمومعلا تارهاظتلا بتكم )ج

: بتاكم )3( ةثالث ماعلا ميظنتلا ةحلصم مضت :4 ةّداملا

،تابكرملا ةكرح بتكم )أ

،ةننقملا نهملاو ةفنصملا تاسسؤملا بتكم )ب

.ةرجفتملا داوملاو ةحلسألا ميظنت بتكم )ج

: بتاكم )3( ةثالث صاخشألا لقنت ةحلصم مضت :5 ةّداملا

،ةينطولا ةمدخلاو ةيندملا ةلاحلا بتكم )أ

،نينطاوملا لقنت بتكم )ب

.بناجألا لقنت بتكم )ج

تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤــشلا ةحلـــصم مــــضت :6 ةّداملا
: بتاكم )3( ةثالث

،ةيالولا تالوادمو ةيرادإلا تارارقلا بتكم )أ

،تايدلبلا تالوادمو ةيرادإلا تارارقلا بتكم )ب

.تاعزانملاو ةيكلملا عزن بتكم )ج

يف ةماـعلا نوؤــــشلاو نيــنقـتلا ةـــيرـــيدـــم مــــــظــــــنت :7 ةّداملا
لجـــيـــجو تسغـــنـــماـــتو يقاوــــبلا مأو طاوـــــغألاو راردأ تاــــيالو
ةلشنخو تليسمسيتو فودنتو فراطلاو يزيليإو ضيبلاو
: حلاصم )3( ثالث يف ،تنشوميت نيعو ةماعنلاو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

2441 ماع يناثلا عيبر51 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميـــظـــنتلا دّدـــحي ،0202 ةنـــس ربـــــمسيد لّوأ قــفاوـملا
ةيريدمو ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ةيريدمل يلخادلا
.بتاكمو حلاصم يف ،ةيالولاب ةيلحملا ةرادإلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

يف خّرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا562–59 مقر يذيفـــنتلا موـــسرــــملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا6141 ماع يناثلا عيبر11
ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو نيينقتلا حلاصم تايحالص دّدحي
،اهلمعو اهميظنت دعاوقو ةيلحملا

يف خّرؤملا391–41 مـقر يذيـــفــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماـــع يناــــثلا عـــيـــبر41
ةيلحملا تاعاـــمـــجلاو ةيلــــخادلا رــــيزو تايــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نارّرقي

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا6141 ماع يناثلا عـــيــــبر11 يف خّرؤــــملا562–59 مقر
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذـــملاو5991 ةنــــس ربمــــتبس6

ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ةيرـــيدمل يلـــخادلا ميظــــنـــتلا ديدــــحت
.بتاكمو حلاصم يف ةيالولاب ةيلحملا ةرادإلا ةيريدمو

لوألا لصفلا
ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ةيريدم

يف ةماعلا نوؤـــشلاو نيـــنـــقـــتلا ةـــيرـــيدــــم مـــظــــنت :2 ةّداملا
ةديلبلاو راشبو ةرــكـــســـبو ةـــياـــجـــبو ةــنـــــتاـــبو فلـــــشلا تاــــيالو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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)3( ةـثالــث يلـــحملا طــيــشـــنــتلا ةـــحلـــصـــم مـــضـــت :31 ةّداملا
: بتاكم

،ةيدلبلا تاباسحلاو تاينازيملا ةبقارم بتكم )أ

،ةيدلبلا تاكلتمملا نيمثت بتكم )ب

.يعامتجالا طاشنلا بتكم )ج

)3( ةـــثالــث ةـــيرــشـــبلا دراوـــملا ةـــحلـــــــصم مـــــــضت :41 ةّداملا
: بتاكم

،نيمدختسملا رييست بتكم )أ

،نيوكتلا بتكم )ب

.ةيدلبلا يمدختسم بتكم )ج

جمارــبلا ةعباـــتمو طيـــطـــختلا ةـــحلـــــــصم مـــــــضت :51 ةّداملا
: بتاكم )3( ةثالث ةيومنتلا

،ةيمومعلا تاقفصلا بتكم )أ

،ةيومنتلا جماربلا ةبتكم )ب

.يلآلا مالعإلا بتكم )ج

راردأ تايالو يف ةيلحملا ةرادإلا ةيريدم مظنت :61 ةّداملا
يزيليإو ضيبلاو لجيجو تسغنماتو يقاوبلا مأو طاوغألاو
نيعو ةماعنلاو ةلشنخو تليسمسيتو فودنتو فراطلاو
: حلاصم )3( ثالث يف ،تنشومت

،تاكلتمملاو تاينازيملا ةحلصم )1

،يلحملا طيشنتلا ةحلصم )2

.ةيرشبلا دراوملا ةحلصم )3

ةثالث تاكلتمملاو تاينازيملا ةحلصم مــضت :71 ةّداملا
: بتاكم )3(

،ةيالولا ةينازيم بتكم )أ

،ةلودلل ةزكرمملا ريغ ةينازيملا بتكم )ب

.تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولا بتكم )ج

)3( ةثالــث يلـــحملا طيــــشنـــتلا ةــــحلـــــصم مــــــضـــت :81 ةّداملا
: بتاكم

تاكلـــتممو تاــباســـحلاو تاـــيـــنازـــــيملا ةبــــقارــــم بـــتــــــــكم )أ
،تايدلبلا

،ةيومنتلا جماربلاو ةيمومعلا تاقفصلا ةعباتم بتكم )ب

.يلآلا مالعإلا بتكم )ج

)3( ةــــثالــــث ةـــيرـــشـــبلا دراوـــــملا ةـــحلـــصم مـــــضت:91 ةّداملا
: بتاكم

،نيمدختسملا رييست بتكم )أ

،نيوكتلا بتكم )ب

.يعامتجالا طاشنلا بتكم )ج

،ماعلا ميظنتلا ةحلصم )1

،تاكلتمملاو صاخشألا لقنت ةحلصم )2

.تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم )3

: بتاكم )3( ةثالث ماعلا ميظنتلا ةحلصم مضت :8 ةّداملا

،ةيمومعلا تارهاظتلاو تايعمجلاو تاباختنالا بتكم )أ

،ةرجفتملا داوملاو ةحلسألا ميظنت بتكم )ب

.ةننقملا نهملاو ةفنصملا تاسسؤملا بتكم )ج

تاكلتمـــملاو صاــــخـــشألا لقــــــنـــت ةـــحلــــــصم مــــــضـــت:9 ةّداملا
: بتاكم )3( ةثالث

،نينطاوملا لقنتو ةيندملا ةلاحلا بتكم )أ

،بناجألا لقنت بتكم )ب

.تابكرملا ةكرح بتكم )ج

تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم مضت :01 ةّداملا
: بتاكم )3( ةثالث

،ةيالولا تالوادمو ةيرادإلا تارارقلا بتكم )أ

،تايدلبلا تالوادمو ةيرادإلا تارارقلا بتكم )ب

.تاعزانملاو ةيكلملا عزن بتكم )ج

يناثلا لصفلا

ةيلحملا ةرادإلا ةيريدم

تاـــــيالو يف ةـــيلــــــحملا ةرادإلا ةــــــيرـــــيدــــــم مـــظــــنـــت :11 ةّداملا
ةريوبلاو ةديلبلاو راشبو ةركسبو ةياجبو ةنتابو فلشلا

فيطسو ةفلجلاو وزو يزيتو ترايتو ناسملتو ةسبتو
ةـــــــملاــــــقو ةباـــنـــــعو سابـــــــعلب يدــــــيسو ةدكـــيكـــسو ةدـــيـــعــــــــسو
ةلقروو ركسعمو ةليسملاو مناغتسمو ةيدملاو ةنيطنسقو
سارهأ قوسو يداولاو سادرموبو جيريرعوب جربو نارهوو
)4( عبرأ يف ،نازيلغو ةيادرغو ىلفدلا نيعو ةليمو ةزابيتو
: حلاصم

،ةيالولا تاكلتممو تاينازيملا ةحلصم )1

،يلحملا طيشنتلا ةحلصم )2

،ةيرشبلا دراوملا ةحلصم )3

.ةيومنتلا جماربلا ةعباتمو طيطختلا ةحلصم )4

ةيالولا تاكلتممو تاينازيملا ةحلصم مضت:21 ةداملا
: بتاكم )3( ةثالث

،ةيالولا ةينازيم بتكم )أ

،ةلودلل ةزكرمملا ريغ ةينازيملا بتكم )ب

.تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولا بتكم )ج
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ةّيـــــمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رارــــــقلا اذـــه رـــشــــنــــي :02 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لّوأ قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر51 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد

ةيلاملا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماـــع يناـثــلا عــيـبر لّوأ يـفخّرؤــم رارـــق
تاكرشلا ديدحتب قــّلعتي ،٠٢٠٢ ةـنس ربـمـفوــن7١
رربت يتلا ةيليمكتلاو ةيلوألا قئاثولاب ةينعملا
تاكرشلا فرـــط نـــم ةقبـــطملا ليوحــــتلا راــــعــــسأ
.ةلصتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ىداــــــمج٤1 يف خّرؤــــملا63–٠9 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمب –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا11٤1 ماع ةيناثلا

،هنم83 ةداملا اميس ال ،1991 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــع لاوـش7 يف خّرؤــملا12–1٠ مـــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
نوــــناق نــــمضتملاو1٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا22٤1
،هنم٠٤ ةداملا اميس ال ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيـبر91 يف خّرؤـملا81–81 مقر نوــناقلا ىـضـــتـقمبو –
نوناق نــمضتملاو81٠2 ةـنـس رـبــمــســـيد72 قفاوـملا٠٤٤1 ماع
،هنم71 ةداملا اميس ال ،91٠2 ةنسل ةيلاملا

يــف خّرؤـملا361–٠2 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضـــتقمبو –
٠2٠2 ةـنــس وـيـنوــي32 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدـــعــقـــــــــــــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يــف خّرؤــملا٤٥–٥9 مــقر يذـــيـــفـنـتلا موــسرـــملا ىضــتـقمبو –
يذـــلا٥991 ةنــــس رـــيارـــبـــف٥1 قـــفاوـــملا٥1٤1 ماــــع ناــــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

33٤1 ماــع ىلوألا ىدامـــج٠2 يف خّرؤـــملا رارــــقلا ىضـــتقمبو –
ررــبت يتلا قــئاثولاب قـــلعتملاو21٠2 ةــنس لــيربأ21 قـــفاوملا
 ،ةلصتملا تاكرشلا فرط نم ةقبطملا ليوحتلا راعسأ

: يتأي ام رّرقي

نوناق نم رركم961 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
تاـــــكرشلا دــــيدحت ىلإ رارــــقلا اذـــــه فدــــهي ،ةـــيئابجلا تاءارــــجإلا
راـــــعسأ ررــــبت يــــتلا ةـــــيليمكتلاو ةـــيلوألا قــــئاثوــــلاب ةـــــينعملا
.ةلصتملا تاكرشلا فرط نم ةقبطملا ليوحتلا

راـــــــعسأ لاــــــجم يف ةــــبولــطملا قــــــئاثوــــــلا لــــــــثمتت :٢ ةّداملا
،هالعأ ةروكذملا رركم961 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ليوحتلا

ةرادإلا فرصت تحت ةعوضوملا ةيليمكتلاو ةيلوألا قئاثولا يف
يف ةقبطملا ليوحتلا ةــسايس رـــيربتب حــمست يتلا ةـــيئابجلا
تاـــــكرشلا فرــــط نـــم ةزـــجنملا اــــهعاونأ لــــكب تالـــماعتلا راـــطإ
.ةلصتملا

ءارـــــــجإ ةــــلاح يف الإ ةـــــيليمكتلا قــئاثولا مـــيدقت طرــــتشي ال
.ةبساحملا يف قيقحت

: يه قئاثولا ميدقتب ةينعملا تاكرشلا:٣ ةّداملا

امب تاكرشلا تاعمجم ةيوضعب عتمتت يتلا تاكرشلا •
ةعضاخلاو تاقورحملا عاــطق يف ةسرامـــملا تاكرــــشلا اهـــــيف
،تاقورحملاب قلعتملا عيرشتلل

راطإ يف رئازجلا يف اتقؤم ةلماعلا ةيبنجألا تاكرشلا •
.يقيقحلا حبرلا ماظنل عضاخ يدقاعت

ايونس ةمدقملا ةيلوألا قئاثولا نمضتت نأ بجي:٤ ةّداملا
قلعتت ىلوألا ،تامولعملا نم نيتئف ،ليوحتلا راعسأ ريربتل

ةكرشلاب قلعتت ةيناثلاو تاكرشلا عمجم لوح ةماع تامولعمب
: يف قئاثولا هذه لثمتتو .رئازجلا يف ةسرامملا

لوـح ةم اعلا تاـــموــلعملاب قــــلعتت ةيساسأ قــــئاثو .١
: نمضتت ،عمجملا

امب ،ةسرامملا تاطاشنلا نيدايم وأ ناديمل اماع افصو •
،ةيلاملا ةنسلا لالخ ةجردملا تارييغتلا كلذ يف

عمجمل يلامسأرلاو ينوناقلا لكيهلل ايحيضوت اططخم •
،ةيتايلمعلا تائيهلل ةيفارغجلا ةيعضولا اضيأو

تامدخ وأ علس سمخب ةصاخلا نيومتلا ةلسلس فصو •
لكش ىلع نوكي نأ فصو نكميو .عمجملا اهمدقي ةيسيئر
،ينايب مسر وأ ططخم

عـــيب مـــتي يــتلا ةـــيسيئرلا ةـــيفارغجلا قاوـــسألل اــــفصو •
،اهيف عمجملل ةيسيئرلا تامدخلاو علسلا

نكمي يتلا رطاخملاو ةــسرامملا فــئاظولل اــماع اــفصو •
ةـــــلصتملا تاــــكرشلا اــــهصصخت يـــتلا لوــــصألاو اـــــههجاوت نأ

،رئازجلا يف ةسرامملا ةسسؤملا ىلع رثؤت يتلاو

ةــيونعملا لوـــصألا تاـــئف وأ ةـــيونعملا لوـــصألا ةـــمئاق •
تاءارـــب( تاـــيسنجلا ددــــعتملا عـــمجملا اهكلمي يتلا ةيسئرلا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

ةيلخادلا ريزو
ةيلحملا تاعامجلاو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك
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فلتخمل ةيسيئرلا تاماهسإلا فصي ايفيظو اليلحت •
ةيسيئرلا فئاظولا يأ ،ةــميقلا ءاــشنإ نيــح عــمجملا تاــئيه
ةــماهلا لوـــصألاو ةـــضرتفملا ةـــماــهلا ةرـــــطاخملاو ةـــسرامملا
،ةمدختسملا

لك نمض ةجردنملا ةلصتملا تاسسؤملا ةيوه ديدحت •
يتلا تاقالعلاو اهتبقارم تمت يتلا تالماعتلا تائف نم ةئف
،اهعم ققحملا تاسسؤملاب اهطبرت

ةـــــــبيرضلاب فــــلكملل ،الــــصفم الـــيلحتو اـــــنراقم الـــــــــيلحت •
ةبقارملا تالماعتلا تائف نم ةئف لكل ةلصتملا تاسسؤملاو
ةنراقملاب ةلمتحملا تارييغتلا كلذ يف امب ةقيثولا يف ةدراولاو
،ةقباسلا تاونسلاب

ىرــخأ ةــلصتم تاــكرش عــم ةزــجنملا تاــيلمعلل اــفصو •
تامدخلا ريفوتو علسلا ءانتقاو عينصتلا تامدخ ءارشك(
ذـــــيفنتلا نـــسح تاــــنامضو ةـــيلاملا تاـــنامضلاو ضورـــــقلاو
لوــــــصألا ةــــنمضتملا صــــيخارتلا نــــع زاــــيتمالا قــــح حــــنمو
يف امب غلابملاو تاــقفدتلا ةـــعيبط نـــمضتي ،)خلإ...ةــــيونعملا
قيرط نع رصانعلا هذه ضرعت نأ نكميو تاواتإلا كلذ
،ةلماعملا عونو ةيلامجإلا تاقفدتلا

،ةلصتملا تاكرشلا نيب ةمربملا دوقعلا لك نم اخسن •

نم ةمربملا تاكرشلل ةيلخادلا تاقافتالا نم ةخسن •
قبسملا ديدحتلا تاقافتا اذكو اهعم ققحملا ةسسؤملا فرط
فارطألا ةددعتمو ةيئانثلاو بناجلا ةيداحأ ليوحتلا راعسأل
ديدحت يف مهاست يتلا ةيبنجألا ةيئابجلا تاطلسلا تارارقو
.اهعم ققحملا ةسسؤملل ليوحتلا راعسأ

نأ يقئاثولا مازلإلاب ةينـــــعملا تاكرـــشلل نكــــمي:6 ةّداملا
.ةرادإلا لمع ليهستو ريونت اهنأش نم ةقيثو لك مدقت

قئاثو ميدـــــقت وأ قئاــــثولا ميدــــقت مدـــــع ةلاــــــــح يف :7 ةّداملا
،ةيليمكتلا وأ ةيلوألا قئاثولاب كلذ قلعت ءاوس ةلمتكم ريغ
نوضغ يف اهمامتإ وأ قئاثولا ميدقتب اراعشإ ةرادإلا هجوت
هجوملا راعشإلا اذه ريشي نأ بجيو ،اموي )٠3( نيثالث لجأ

وأ قئاثولا ىلإ مالتسالاب لصو عم هيلع ىصوم فرظ ربع
اذكو ةكرشلا فرط نم اهميدقت بجاولا ةيليمكتلا قئاثولا
.ةصوقنملا ةباجإلا وأ ةباجإلا مدـع ةلاح يف ةـقبطملا تابوــــــقعلا

لمــتكملا رــيغ ميدقتلا وأ قــئاثولا ميدقت مدــع نإ:٨ ةّداملا
نوضغ يف ،هالعأ٥و٤ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا قئاثولل
ةـــطساوب غــيلبتلا خـــيرات نـــم ءادـــتبا ،اــــموي )٠3( نيثالث لـــــــجأ

يف هيلع صوصنملا ،مالتسالاب لصو عم هيلع ىصوم فرظ
صوصنملا تابوقعلا قيبطت هـيلع بـــترتي ،هالــــعأ7 ةداــــــملا

ةرــــــشابملا بــــئارــــضلا نوــــناــــق نــــــم3–291 ةداــــملا يف اــــهيـــــلع
.ةلثامملا موسرلاو

ىوـــــتسم ىلــــع ةـــيلوألا قــــئاثولا عادـــــــيإ بـــــــجي :٩ ةّداملا
يونسلا حيرصتلا عاديإ ءانثأ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا
.جئاتنلل

عــــم ،)...ةراـــــهملاو ةــــيراــــــجت ءاــــمسألاو تاـــــمالعلاو عارــــتخالا
اـــهكلمت يــتلا تاــئيهلا اذــكو رــئازجلا يف ةــسرامملا ةــسسؤملا

،انوناق

ةصاخ عمجملل لـــيوحتلا راــــعسأ ةسايسل اــماع اـــفصو •
.ةيونعملا لوصألاو ريوطتلاو ثحبلاب ةقلعتملا كلت

،رـــــئازــجلاب ةــــسراـمملا ةـــــسسؤملاب ةــــصاخ قــــئاثو .٢
: نمضتت

ةسسؤملا ةيجيتارتساو ،ةزجنملا تاطاشنلل اقيقد افصو •
يـــــتلا تالـــماعتلا ةـــعيبطو اــــهسرامت يـــتلا تاـــطاشنلاو ةــــيلحملا

ةسسؤملا تناك اذإ ام ىلإ ،صوصخلا ىلع ،ةراشإلا عم اهزجنت
وأ تاسسؤملا ميظنت ةداعإ تايلمع ءارجإب ةرثأتم وأ/و ةينعم

وأ ةــــــيراجلا ةـــــيلاملا ةــــنسلا لالــــــــخ ةــــيوــنعملا لوـــــصألل لـــــيوـــــحت
ىلـــــــع رــــثؤت يـــتلا تالــــماعتلا هذــــه رــــهاظم حرـــش عــــم ةــــقباسلا
،ةسسؤملا

لثم( ىرخأ ةلصتم تاكرش عم ةزجنملا تايلمعلل افصو •
،)خلا.... ،تامدخلا ميدقتو علسلا ءانتقاو عينصتلا تامدخ ءارش

لوادجلاو تاباسحلا ظفاحمل يونسلا ريرقتلا نم اخسن •
،قئاثولا يف ةروكذملا ةيلاملا ةنسلل ةيلاملا

ريربتو ةقبطملا ليوحتلا راعسأ ديدحت ةقيرطل اضرع •
حـــمسي اـــمب ةـــهيزنلا ةـــسفانملا أدـــبمل رـــظنلاب ةـــقيرطلا هذـــه
يـــــــــــفيظوـــلا لـــــيلحتلاو قوـــــسلا ةــــــسارد( نراــــقملا لــــيلحتلاب
،)ةيدقاعتلا دونبلاو ةيداصتقالا ةيعضولاو

تاـــمدخلا ميدقت ةـــنمضتملا تاــــقافتالا فــــصوو ةــــمئاق •
عـــــــيزوت تاــــقافتا كلذ يف اــــــمب ةـــــــلصتملا تاــــسسؤــملا نيــــب
ثـحبلا تاـمدخ ةـنمضتملا ةــيسيئرلا تاــقافتالاو فــيلاكتلا

،صيخارتلا حنمو

ةــيونعملا لوـــصألا تاـــئـف وأ ةــــيونــــعملا لوــــــــصألا ةــــمئاق •
اهكلمت يتلا تائيهلا اذكو ليوحتلا راعسأ ديدحتل ةيساسألا

،انوناق

صصــــحل ةـــلمتحملا تالــــيوحتلا فــــلتخمل ماــــع فــــصو •
ىلإ ةراشإلا عم ،ةلصتملا تاسسؤملا نيب ةيونعملا لوصألا
.ةقفاوملا ليخادملاو لودلا

تــحت ةـــعوــضوـملا ةيليمكتلا قـئاــثوـلا نمضتت:٥ ةّداملا
: يتأي ام ةيئابجلا ةرادإلا نم بلط دعب ،نيققحملا فرصت

ريوطتلاب قلعتي اميف عمجملا ةيجيتارتسال اماع افصو •
فـــــصولا اذـــه نـــمضتيو ةـــيونعملا لوـــصألا لالـــغتساو ةـــيكلملاو
ثـــــحبلل ةـــيسيئرلا تآــــــــشنملا عـــقوم دـــيدحت ،صوــــــصخلا ىلــــع
.ريوطتلاو ثحبلا تاطاشن ةيريدم اذكو ريوطتلاو

ءارش اذكو تاسسؤملا مــيظنت ةداـــعإ تايلمعل اـــفصو •
ققحملا ةيلاملا ةنسلا لالخ ترج يتلا لوصألا رصانع عيبو
،اهيف
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ةـــــيليمكتلاو ةـــيلوألا قـــئاثولا قاـــفرإ نــــكمي :٠١ ةّداملا
.ةيمقرلا ةغيصلاب دوقعلاب ةقلعتملا

نــــــم بــــلطت نأ ةـــيئابجلا ةرادإلا حــــلاصم نـــــكمي:١١ ةّداملا
،ةيبنجألا تاغللاب ةمدقملا قئاثولا ةمجرت ،ةينعملا تاكرشلا
.ةرادإلا يف اهب لومعملا تاغللا ىدحإ ىلإ

عــــــيرشتلل اـــــقبط ةـــيئابجلا حـــــلاصملا مزـــــتلت:٢١ ةّداملا
ةيرسو يـنهملا رـــــسلا مارــــتحاب ،لوـــــعفملا يراــــسلا يــــئابجلا
.ةمدقملا ةقيثولا

ىلوألا ىدامج٠2 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٣١ ةّداملا
يتلا قئاثولاب قلعتملاو21٠2 ةنس ليربأ21 قفاوملا33٤1 ماع
.ةـــلصـتملا تاــكرـشـلا فرــط نـم ةـقـبـطملا ليوـحتلا راــعسأ ررـبت

ةّيمـــــسّرـــلا ةدـــــيرــــجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رــــــشني:٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماـــع يناــــثلا عـــيـــبر لّوأ يف رئازــــجلاب رّرـــــــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون71

نامحرلا دبع نب نميأ

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٠١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارـق
رارــقلا  مّمتيو لّدـــعي ،٠٢٠٢ ةـنس ربمفون6٢ قفاوملا
٤٣٤١ ماــع بـــجر٢١ يفخّرؤــملا كرـــتشملا يرازوـلا
فـــينصت ددـــــحي يذلا٣١٠٢ ةنس وــيام٢٢ قـــفاوملا
يــنهملا نــــيوـــــكتلا يف صصختملا ينطولا دـهعملا

.هل ةعباتلا ايلعلا بـــصانملاب قاــــحتلالا طورــــشو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

يــف خّرؤـــــملا7٠3–7٠ مــــقر يـــساــئرلا موــــــسرــملا ىـــــضـتــقــمب –
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم31 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلا و تاسسؤملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خّرؤـــملا361–٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـملا78–3٠ مـقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ٠3
،نيينهملا ميلعتلا و نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـــــــــــــملا٤٠–8٠ مــــــقر يذـــيـــــفــــنتلا موـــــــسرملا ىــــــــضتقمبو–
نـــــــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــنس رـــــــــياني91 قـــــــــفاوـــــملا92٤1 ماـــــع مرـــــــــــحم11
كالــــــسألل نيـــــــمتنملا نيــــــــــــفظوــــملاب صاــــــخلا يــــــساسألا نوـــــــناـــــقلا
،مّّمــتملاو لّدعملا ،ةـــــيمومــــعلا تارادإلاو تاــــــسسؤـملا يف ةكرـــتشملا

يــف خّرؤــملا39–9٠ مـقر يذيفـنتلا موـسرـملا ىضتــقـمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1  ماع رفص62
كالـــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يـــساسألا نوـــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

يــف خّرؤـــملا٥21–21  مـــــقر يذــيـفـنـتلا موــــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
يذــلا21٠2 ةـنـس سراــم91 قــفاوـملا33٤1  ماــع يناـثـلا عـــيـبر62
ةــيـنـطوــلا دــهاـــعـمـلل يــجذوـمـنلا يــساــسألا نوــناـقــلا ددـحــي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يـف خّرؤـــــملا391–٤1 مــــقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىــضـتــقـــمبو –
ددــــــحي يذـــــــلا٤1٠2 ةـــنس وــــيلوــي3 قـــــفاوــــملا٥3٤1 ماـــــع ناـــضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

لاّوش21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
مــيظنتلا ددـــحي يذـــلا21٠2 ةـــنس تـــشغ٠3 قــــفاوملا33٤1 ماـــع
،ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملل يلخادلا

بجر21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
فينصت ددحي يذلا31٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٤3٤1 ماع
طورــــشو يــنهملا نــــيوكتلا يف صصــــختملا يـــنطولا دــــهعملا
،مّمتملاو لّدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

 :يتأــي ام نورّرقي

يرازوـــــــلا رارــــــقلا مــمــــتيو رارـــــــقلا اذــــــه لّدــــــعي:ىلوألاةّداـمـلا
وــــيام22 قــــفاوــملا٤3٤1 ماــــع بــــــــجر21 يف خّرؤـــــملا كرـــــتشملا

يف صصختملا ينطولا دهعملا فينصت ددحي يذلا31٠2 ةنس
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ينهملا نيوكتلا

يرازولا رارقلا نم3 ةّداملا ماكحأ مّمتتو لّدعُت :٢ ةّداــمــلا
وــيام22 قــفاوملا٤3٤1 ماـع بـــجر21 يف خّرؤـــملا كرـــتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةنس

اــيلعلا بــــــصانملل ةــــيلالدتسالا ةداــــيزــــلا ددــــحت :3 ةّدامـلا“
يــــــنهملا نـــــيوكتلا يف صصـــــختملا يـــنطولا دـــــهعملل ةـــــعباتلا

: هاندأ لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو
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فينصتلا
بصانملا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
ةقيرط

نييعتلا

نم رارق
ريزولا

2٠٥

: نـيب نم ةقباسملا قيرط نع

ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم ذاتسأ -
.ةيجوغاديبلا ةسدنهلاب فلكم نيينهملا

مييقتلاو هيجوتلا يف يسيئر راشتسم -
)3( ثالــــث تـــبـــثــــي ،نيــــيــــنهـــملا جاــــــمدإلاو

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

تـــــــبــثي  ،لـــــقألا ىلـــع ،يــســـيئر فرـــــــصـــتــــم -
ةيلعفلا ةمدخلا نـــم تاوـــنس )3( ثالث
.ةفصلا هذهب

ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم ذاتسأ  -
ذاتسأ وأ ةيناثلا ةبترلا نم نيينهملا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم
)8( يــــناــــمـــــث تــــبـــثـــــي ،ىلوألا ةــــبترلا نم

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

تبثي ،فرصتم وأ للحم فرصتم  -
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )8( ينامث
.ةفصلا هذهب

نــــــيوــــكتلا تاــــــسسؤمل رــــــّـيسم دــــــصتقم -
)8( يــــنامث تــــبثي ،نييـــــــنهملا مـــــيلعتلاو

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نــــم تاوــــنس

جامدإلاو مييقتلاو هيجوتلا يف راشتسم  -
نم تاونس )8( ينامث تبثي ،نيينهملا
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ريدم

دهعملا
ينطولا

صصختملا
نيوكتلا يف
ينهملا

م2ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو

 ةحيرف نب مايه

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

."............................................................................)رييغت نودب يقابلا (................................................................................

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل  ّةيـمسّرلا ةدــيرجلا يف رارـقـلا اذـــه رشني :٣ ةّداملا

.٠2٠2ةنسربمفون62قفاوملا2٤٤1ماـعيـــناثلاعـــيبر٠1يفرــــئازجلابرّرــــح
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ةعانصلا ةرازو

2441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةقفاوملا نمضتي،0202 ةنس ربمفون41 قفاوملا

تاكلتمملل يريدقتلاو يفيكلاو يمكلا درجلا ىلع
ةينطولا ةلاكولا اهزوحـت يتلا ةيراقعلاو ةلوقنملا
لتاشمو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل
.تاسسؤملاليهست زكارمو تاسسؤملا

–––––––––––

،ةعانصلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس وينوي32 قـــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا554–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوملا2141 ماع ىلوألا ىدامج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفــــنتلا موـــسرـــملا ىضـــتــــقمبو–
يذلا5991 ةنـس رـــيارـــبـــف51 قـــفاوـــملا5141 ماــــع ناـــضــــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا142–41 مقر يذيفــــنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
يذلا4102 ةنس تشغ72 قـــفاوـــملا5341 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لّوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا071–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا8102 ةنس وينوي62 قفاوملا9341 ماع لاوش21
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ماهم
،اهريسو اهميظنتو راكتبإلا

: يتأي ام نارّرقي
موــــسرـــملا نم92 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبـــطت : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا9341 ماع لاوش21 يفخّرؤملا071–81 مقر يذيفنتلا
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس وينوي62
تاكلتمملل يريدقتلاو يفيكلاو يمكلا درجلا ىلع ةقفاوملا
ريوطتل ةينطولا ةلاكولا اهزوحت يتلا ةيراقعلاو ةلوقنملا
تاسسؤملا لــتاشمو ةــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملا

ةـــلاـــكو ىلإ ةـــلّوحملا ،ةــــلّحملا ،تاسسؤملا لـيـهست زــكارــمو
.راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت

يريدقــتلاو يفيــــكلاو يمـــــكلا درـــــــجلا ىلع قـــــــــفاوــــــي:2 ةّداملا
ةينطولا ةلاكولا اهزوحت يتلا ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملل
لــــتاـــشـــمو ةـــطـــسوــتـــملاو ةرـــــيـــغـــصلا تاســــسؤـــملا رـــيوـــطـــتل
ةلّوحملا ،ةّلحملا ،تاسسؤـــملا ليــــهــــست زــــكارـــمو تاــــسسؤملا
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ىلإ
.رارقلا اذه لصأب قفرملا ،راكتبالا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــــــفاوـــملا2441 ماـــــع لوألا عـــــيــــــبر82 يف رئازــــــــجلاب رّرـــــــح
.0202 ةنس ربمفون41

ةعانصلا ريزو

مهارب يلع تيآ تاحرف

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةراجتلا ةرازو

١٤٤١ماع ةدعقلا يذ٣ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ىوصقلا دودحلا ددحي ،٠٢٠٢ ةنس وينوي٥٢ قفاوملا
سايقمو ءارضخلا ةوهقلاو ةصمحملا ةوهقلا بويعل

 .ةوهقلا تابح مجح اذكو بويعلا هذه باسح
`````````````````````````

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

لوأ يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــــملا93–٠9 مـــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةباقرب قلعتملاو٠991 ةنس رياني٠3 قفاوملا٠1٤1 ماع بجر3
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمق و ةدوجلا

يف خرؤملا3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنـــس ربـــمســـيد12 قـــفاوـــملا32٤1 ماــــع لاوــــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا76٤–٥٠ مقر يذيفـنتلا موـــسرملا ىضــــتـــقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ8
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

يف خرؤملا1٤2–٤1 مقر يذـــيفــنتلا موسرـــملا ىضـــتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤــــملا99–71 مـــــقر يذيـــــــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنــــــس رياربف62 قــــفاوـــملا83٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج92
اهضرع تايفيكو طورش اذكو ةوهقلا صئاصخ ددحي يذلا
،هنم8 ةداملا اميس ال ،كالهتسالل

يف خرؤملا821–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــتقــــمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس  ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص
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ةهجوملا ةصمحملا ةوهقلا يوتحتّالأ بجي:٥ ةّداملا
%21 نم رثكأ نزوب ةبيعم ةصمحم تالوف ىلع كالهتسالل
تابح نم مارغ٠٠1 ةنيع يف ىصقأ دحك اًبيع٥7 ةيمكب وأ
.يداع مجح تاذ

اذـكو ةصمحملا ةوـهـقـلـل ةـبـيـعملا تالوـفــلا فــيرــعــت ددــحــي
.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف بويعلا هذه باسح سايقم

دحاو نآ يف بيجتست ةبيعملا ةلوفلا تناك اذإ:6 ةّداملا
ةبسنلاب لوألا قحلملا يف ءاوس ةددحملا تافيرعتلا نم ددعل
ةوـهــقــلــل ةــبسنــلاــب يناــثــلا قــحــلملا يف وأ ،ءارضخلا ةوــهــقــلــل
دشألا بيعلل قباطملا فنصلا يف بترت اهّنإف ةصّمحملا

.ةروطخ

ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :7 ةّداملا
فيرعت نمضتملاو3991 ةنس ربمفون7 قفاوملا٤1٤1 ماع
.رضخألا نبلا بويع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف ،رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

٤1٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
بويع فيرعت نمضتـملاو3991 ةنـــس رـــبـــمـــفوــن7 قـــفاوـــملا
،رضخألا نبلا

: يتأي ام نورّرــــقـي

موـــسرـــملا نـــم8 ةّداـــملا ماــــــكـــحأل اقيـــبـــــــطت : ىلوألا ةّداملا
ماــــع ىلوألا ىداـــمـــج92 يف خرؤــــملا99–71 مقر يذيــــفـــنـــتلا

صئاـصخ ددـــحي يذلا71٠2 ةنــــــس رـــيارــــبف62 قـــفاوـــملا83٤1
اذه فدهي ،كالهتسالل اهضرع تايفيكو طورش اذكو ةوهقلا
ةصمحملا ةوهقلا بويعل ىوصقلا دودحلا ديدحت ىلإ رارقلا

مجح اذكو بويعلا هذه باسح سايقمو ءارضخلا ةوهقلاو
.ةوهقلا تابح

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا

بوغرملا ريغ ءازجألا مظعم لثمي ماع حلطصم وه : بيعلا
دقو ،نايحألا نم ريثك يف ةدوجوم ىقبت نأ نكمي يتلا اهيف
ةجسنأو اهنم ءازجأ وأ بوبحلا نم ةفلتخم اًعاونأ لمشت
ةوهقلا صصح يف دجوت ام اًبلاغ يتلا ةبيرغ داومو ةهكافلا
 .ةصّمحملا ةوهقلاو ءارضخلا

نوــــل تاذ ءارـــــــــضــــــخلا ةوــــهـــــقلا نوـــكـــت نأ بـــجـــي :٣ ةّداملا
الأو ةيداع ريغ ةحئار يأ اهنم ثعبنت الأ بجيو ،سناجتم
ةبيعم )ةوهق تابح( تالوف ددع ىلع ءارضخلا ةوهقلا لمشت
مارغ٠٠3 ىلع يوتحت ةوهقلا نم ةنيع يف اًبيع٥22 نع ديزت
تالوفلا نم ةيمك ىلع يوتحت اهنأ يأ ،ةيداعلا تابحلا نم
.ةلوف٠٠٠2و٠٠٥1 نيب حوارتت

نم لقأ اهتابح نوكت يتلا ءارضخلا ةوهقلل ةبسنلاب
امدنع يأ ،ةقباسلا ةرقفلا يف ددحملا ةيداعلا تابحلا مجح

بجي ،٠٠٠2 نم ربكأ تالوف ددع ىلع مارغ٠٠3 ةنيع يوتحت
”س“ نم ربكأ بويعلا نم ددع ىلع ةوهقلا هذه يوتحت ّالأ

: ةيتآلا ةغيصلل اقفو ةبوسحم

ي ×٥٢٢

٠٠٠٢
=  س

.اهنع ربعملا ةنيعلا تالوف ددع لثمي:ي

اذـكو ءارضخلا ةوـهـقـلـل ةـبــيــعملا تالوــفــلا فــيرــعــت ددــحــي
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف بويعلا هذه باسح سايقم

تابح تاذ ءارضخلا ةوهقلاب ظفتحُي نأ بجي:٤ ةّداملا
ةيواسملا  ملم٥7,٤رطقب لكشلا  ةيرئاد  ةافصم يف ةيداع
يتلا   بوبحلا  نم%6 ةبسن يف حماستلا عم ،21 مقر لخنملل
ةحتفلا تاذ ةافصملا ربع رمت ال نكلو  ةافصملا  هذه ربع ربعت
.٠1 مقر لخنملل ةيواسملا ملم٤ رطقب ةريدتسملا

 ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهارب يلع تيآ تاحرف

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

ينادمح ديمحلا دبع

لوألا قحلملا

سايقم اذكو ءارضخلا ةوهقلل ةبيعملا تالوفلا فيرعت
بويعلا هذه باسح

 : بويعلا فيرعت –١

تالوـفـلـل ةـيوضعـلا ةـيـقوذــلاو اــيــجوــلوــفروملا صئاصخلا
: يتأي امك يه ةبيعملا

نول تاذ )ةوهق ةبح وأ( ةلوف: ةفاج ةنفعتم ةلوف–
      .ةوغرلاب ةاطغم ةلوف وأ يدامر رضخأ

اهتفلغأ نم ءزج وأ لك اهل ةففجم ةرمث : ةيزرك ةلوف–
.اهروذب وأ اهترذب عم ةيجراخلا

اهفصن نم رثكأ وأ اهفصن نوكي ةلوف : ءادوس ةلوف–
.اًيلخاد وأ ايجراخ نوللا دوسأ

نم لقأ وأ اهفصن نوكي ةلوف : ءادوس هبش ةلوف–
.اًيلخاد وأ ايجراخ نوللا دوسأ اهفصن
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ةفيرحلا ةلوفلل نوكي نأ نكمي: ةنتن وأ ةفيرح ةلوف–
و ةرمحلا ىلا لئام فيفخ رمسأ يلخادلا اهنول يعمش رهظم
ةبيرغو ام اعون ةهيرك ةحئار ديدجلا عطقلا دنع اهنم ثعبنت
.ةميلسلا ءارضخلا ةوهقلا ةحئار نع

.اهتاون يف ايئزج وأ ايلك ةفلغم ةلوف : ةاونب ةفلغم ةلوف–

اهتفاثكو ادج ةفيفخ ضيبأ نول تاذ ةلوف : ءاضيب ةلوف–
 .مجحلا سفن نم ةميلس ةوهق ةبح نع ريثكب لقت

كسامت تاذ ءاضيب ةلوف: ءاضيب ةيجنفسإ ةلوف–
اهتجسنأ  لخادتت نأ نكمي هنأ يأ ،نيلفلل لثامم يجنفسإ

.رفظلا فرط طغض تحت

نول تاذ ةلتكلا ةفيفخ و ديعاجت تاذ ةلوف : ةفاج ةلوف–
.امومع دوسأ وأ يدامر

رضخألا نوللا ىلا ليمت ةجضان ريغ ةلوف : ةجف ةلوف–
.ديعاجت ىلع اهحطس يوتحي ام ابلاغ و يدامرلا وأ

وأ لخادلا نم ةررضتم ةلوف: ةقوقسم وأ ةعقبم ةلوف–
.تارشحلا لعفب جراخلا

: يتأي ام ىلع ةعقبملا ةلوفلا يوتحت

نيب ام امهارطق حوارتي ،لقألا ىلع )2( ناريغص نابقث امإ *
)seredonahpets(  ةبحلا ءاسفنخ اهيف ببستت ،ملم٥,1 ىلإ٠,3
.رخآ يليفط يأ وأ

. )surecearA( سوستلا ببسب لقألا ىلع ريبك بقث  امإ *

ةدساف وأ تبنملا ةئيس ةلوف : اهيف بوغرم ريغ ةلوف–
يف ةددحملا كلت نم فيرعت يأ اهيلع قبطني الو لخادلا نم
.قحلملا اذه

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع اهيف بوغرملا ريغ ةلوفلاب دصقيو

،فافش فصن ابلاغو نوللا ءارفص ةلوف: ةيربنع ةلوف *

يذلا نفعلاب ةباصم وأ ةنوفع تاذ ةلوف: ةنفعتم ةلوف *
،ةدرجملا نيعلاب ىري

ةمظتنم ريغ قطانم ىلع يوتحت ةلوف : ةيماخر ةلوف *
،انايحأ رفصألا وأ ضيبألا وأ رضخألا ىلا اهنول ليمي

نع ةرضحم ةلوف : بللا عزن ءانثأ ةمودكم ةلوف *
اهيرتعتو اهبل عزن لالخ ةسادم وأ ةعوطقم وأ ةبوطرلا قيرط

،داوسلا ىلإ ليمت وأ ءارمس عقب بلاغلا يف

.نكاد رمسأ اهنول ةلوف: ءارمس ةلوف *

يوتحت ةهوشم ةلوف: )نذألا ىّمست يتلا( ةعقوق–
.ةفوجم ةلوف نم يجراخ ءزج وأ فيوجت ىلع

نم ةلوف فصن نم لقأ اهمجح ةلوف نم ءزج: ةقاقد–
.مجحلا سفن

ةرذش: )ةعقوقلا ةرذش وأ( ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق–
.)ةرمثلا فالغ( وأ ةرمثلا نم فاجلا يجراخلا فالغلا نم

يلخادلا فالغلا ءزج: )ةاون ةرذش وأ( ةريغص ةرشق–
.)ةاون( فاجلا

رتميتنس3 هلوط براقي نيصغ: ةنيخث بشخ ةعطق –
.ايلمع رتميتنس٤ ىلا2 نم يأ

هــــلوـــــط براــــقــي نيـــصـــغ : ةـطــسوـتـم بـشــخ ةـــعــطــق –
 .ايلمع رتميتنس2 ىلا1 نم يأ رتميتنس1,٥

هــــلوـــــط براـــقـــــي نيــــصــــغ: ةرـــيـــــــغص بـــشــــــخ ةــــعــــطــــق–
.ايلمع رتميتنس1 نم لقأ يأ ،رتميتنس٥,٠

:بويعلا باسح ساـــيـقـم–٢

:يتأي امك ءارضخلا ةوهقلا بويع باسح سايقم دعي

باسحسايقم
بويعلا

بويعلا

نابيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

نابيع

دحاو بيع

دحاو بيع

ةفاج ةنفعتم ةلوف1

 ةيزرك ةلوف1

ءادوس ةلوف1

تاوادوس هبش تالوف٥

ةفيرح ةلوف1

ناتفلغم امهاون ناتلوف2

ءاضيب تالوف٥

 ةيجنفسإ ءاضيب تالوف٥

ةفاج تالوف٥

ةجف تالوف٥

ةقوقسم وأ ةعقبم تالوف٠1

اهيف بوغرم ريغ تالوف٥

تاعقوق٥

 تاقاقد٥

ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق1

ىون وأ ةريغص روشق3

ةنيخث ةيبشخ ةعطق1

ةطسوتم ةيبشخ ةعطق1

 ةريغص ةيبشخ عطق3
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يناثلا قحلملا

سايقمو ةصمحملا ةوهقلل ةبيعملا تالوفلا فيرعت
 بويعلا هذه باسح

:بويعلا فيرعت–١

تالوـفـلـل ةـيوضعـلا ةـيـقوذـلاو ةـيـجوــلوــفروملا صئاصخلا
:يتأي امك يه ةبيعملا

،يمحف رهظم تاذ دوسأ اهلصأ ةلوف:ءادوس ةلوف–
.ببحم حطس تاذ امومعو سيبلتلا بايغ يف دماك

هبشي جيسن تاذ داوسلا ىلا ليمت ةلوف:ةمحفم ةلوف–
لوحتتو عباصألا طغض تحت ةلوهسب مطحت ،بشخلا محف
.ةقيقد تائيزج ىلإ

اهتفلغأ نم ءزج وأ لك اهل ةففجم ةرمث:ةيزرك ةلوف–
.اهروذب وأ اهترذب عم ةيجراخلا

اهتاون يف ايئزج وأ ايلك ةفلغم ةلوف :اهتاونب ةلوف–
.)يلخادلا ةرمثلا فالغ(

رهظم اذ اهفصن نم لقأ نوكي ةلوف :ءادوس هبش ةلوف–
.يمحف

ريغ يحطسلا اهنول نوكي ةلوف:ةخطلم وأ ةمخرم ةلوف–
.ءيس قوذ اهلو تتفتلل ةلباق مومعلا ىلع نوكتو قسانتم

مسقت دساف رهظم تاذ ةلوف:اهيف بوغرم ريغ ةلوف–
نــم يأ اــهــيــلــع قــبــطــنــي الو مــطحت نأ نود ةــلوــهسب اــموــمـــع
ءزجلا يف تلخدُأ ام اذإو ،قحلملا اذه يف ةددحملا فيراعتلا
.ةلوهسب ةرهاظ لظت ةنيعلا نم ىفصملا

نكمي حتاف رمسأ ىلا رفصأ اهنول ةلوف:ةبحاش ةلوف–
تاذ نوكت وأ اهقحس دنع ةهيرك ةحئار اهنم ثعبنت نأ

.صيمحتلا ةيفاك ريغو تتفتلل ةلباق ريغ ةبالص

تارشح موجهل تضرعت ةلوف:ةقوقسم وأ ةعقبم ةلوف–
 :لقألا ىلع يوتحت

ءاـسـفـــنـــخ اــــهــتــــثدــحأ تارـــمم وأ )2( نـــــيرـيــغص نيبــقـــــث اــمإ•
،ىرخأ تايليفط ةيأ وأ )stephanoderes(ةــبحلا

.)surecearA( ةرشح هتثدحأ ريبك بقث امإ•

ايجراـخ اءزــج وأ افيوجت يوتحت ةهوشم ةلوف: ةـعـقوـق–
 .ةفوجم ةلوفل

،ةلوف فصن نم لقأ اهمجح نوكي ةلوف نم ءزج :ةقاقد–
)مم٤ بوقثلا رطق( ةافصملا ربع رمت ال يتلا كلت نيب زيمنو
.ةافصملا هذه ربع رمت يتلا كلتو

.ةرمثلل يجراخلا ءزجلا يه: ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق–

.ةلوفلا فالغ ءزج يه: ىون وأ ةريغص ةرشق–

.مس3 يلاوح هلوط نيصغ : ةنيخث ةيبشخ ةعطق–

.مس1 يلاوح هلوط نيصغ: ةطسوتم ةيبشخ ةعطق–

.مس٥,٠ يلاوح هلوط نيصغ:ةريغص ةيبشخ ةعطق–

:بويعلا باسح سايقم–٢

: يتأي امك ةصمحملا ةوهقلا بويع باسح سايقم دعي

باسحسايقم
بويعلا بويعلا

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

نابيع

دحاو بيع

دحاو بيع

ءادوس ةلوف1

ةمحفم ةلوف1

 ةيزرك ةلوف1

اهتاونب ةلوف1

نيوادوس هبش ناتلوف2

ناتخطلم وأ ناتمخرم ناتلوف2

امهيف بوغرم ريغ ناتلوف2

ناتبحاش ناتلوف2

ةقوقسم وأ ةعقبم تالوف٠1

 تاعقوق٠1

مم٤ > تاقاقد٠1

مم٤ < ةريغص تاقاقد غ٠,2

ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق1

ىون وأ ةريغص روشق3

ةنيخث ةيبشخ ةعطق1

ةطسوتم ةيبشخ ةعطق1

ةريغص ةيبشخ عطق3

ربمفون8 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر22 يفخّرؤم رارق
مّرحم92 يفخّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس
دّدحي يذلا6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا8341 ماع
يــــــــنــــطولا زــــــكرـــملا اـــهـــــــقــــبــــطي يـــتلا تاـــفـــيرـــعـــــتلا
ةيراجتلا تالجسلا كسم ناونعب يراجتلا لجسلل

.ةينوناقلا تانالعإلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

لّوأ يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يفخّرؤملا354–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2002 ةنسربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

قفاوملا8341 ماع مّرحم92 يفخّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
اهقبــطي يتلا تافيرــــعتلا دّدــــحي يذلا6102 ةنـــــس ربوـــتكأ13
تالجسلا كسم ناونعب يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا
،ةينوناقلا تانالعإلاو ةيراجتلا

: يتأي ام رّرقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدــــعي : ىلوألا ةّداملا
6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا8341 ماع مّرحم92 يفخّرؤملا
لجسلل ينطولا زكرملا اهقبطي يتلا تافيرعتلا دّدحي يذلا
تانالعإلاو ةيراـجـــتلا تالـــجـــسلا كــــســـم ناوـــنــــعـــب يراــــجـــتلا
.ةينوناقلا

يفخّرؤـــــملا رارــــقلا نــــم3 ةداــــملا ماـــــكحأ لّدـــــعـــت:2 ةّداملا
روكذملاو6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا8341 ماع مّرحم92
: يتأي امك ،هالعأ

،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذــــملا تافيرــــــعتلا ددـــــحت:3 ةّداملا “
: يتأي امك ،ةيراجتلا تالجسلا كسم صخي اميف

:راجتلا نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب –1

:يوناثلا وأ يسيئرلا ديقلا–

،جد005 : راقلا ريغ رجاتلل ةبسنلاب )أ

.“ ..........................)رييغت نودب يقابلا( .........................

8341 ماع مّرحم92 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ مّمتت:3 ةّداملا
رّركم3 ةدامب ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا

: يتأي امك ررحت

ةقيرطب عفدلا متي امدنع تافيرعتلا ددحت: رّركم3 ةّداملا “
: يتأي امك ،ةينورتكلإ

: راجتلا نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب –1

: يوناثلا وأ يسيئرلا ديقلا–

،جد005 : راقلا ريغ رجاتلل ةبسنلاب )أ

تاحاسملا ةراجت ءانثتساب( ةئزجتلاب رجاتلل ةبسنلاب)ب
،جد0231 : ) ىربكلا

،جد0671 : نيراقلا تامدخلا يمدقمل ةبسنلاب )ج

راجتلا وأ ىربكلا تاحاسملا باحصأ راجتلل ةبسنلاب )د
،جد0652 : نيلوحملا وأ نيجتنملا وأ ةلمجلاب

،جد049 : يراجتلا لجسلل يليدعت ليجست–

.جد882 : يراجتلا لجسلا يف ديقلا بطش–

: راجتلا ةيونعملا صاخشألل ةبسنلاب –2

،جد0075 : يوناثلا وأ يسيئرلا ديقلا–

،جد0231 : يليدعتلا ليجستلا–

،جد675 : بطشلا–

،جد069 : دوقعلا وأ ةيساسألا نيناوقلا عاديإ–

.جد867 : لحلا–

فيراصم2و1 نيتطقنلا يف ةروكذملا تافيرعتلا لمشت ال
نوكت الو ،ةينوناقلا تانالعإلل ةيمسرلا ةرشنلا يف رشنلا

ةطشنألا ةنّودم نم دحاو يفينصت زمرل ةبسنلاب ّالإ ةحلاص
نوعبرأو ناتئام تافيرعتلا هذه ىلإ فاضيو .ةيداصتقالا
سفن يف لجسي يفاضإ يفينصت زمر لك نع )جد042( ارانيد
.يراجتلالجسلا

: نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب –3

تاجرختسم نم خسن ىلع قيدصتلا وأ ةداهش ةيأ ميلست–
،جد007 : ةيقبسألا نع ثحبلا وأ يراجتلا لجسلا

يف ليجستلا فلم اهنمضتي قئاثو وأ خسن ميلست–
.“ةقرو لك نع جد004 :  يراجتلا لجسلا

يفخّرؤـــــــملا رارـــقلا نـــــم5 ةداـــــملا ماــــكـــحأ لّدــــــــعت :4 ةّداملا
روكذملاو6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا8341 ماع مّرــحم92
: يتأي امك ،هالعأ

تانالعإلا رـشـــنب ةقلــــعــــتملا تافــــيرـــعــــتلا ددـــــحت :5 ةّداملا“
: يتأي امك ، ةينوناقلا تانالعإلل ةيمسرلا ةرشنلا يفةينوناقلا

ليدعتلاو يراجتلا لجسلا يف ديقلاب قلعتملا ليجستلا )أ
،جد052 :راقلا ريغرجاتلل ةبسنلاب و جد675 : بطشلاو

.“ .........................)رييغت نودب يقابلا( ..........................

ماـع مّرــــحــــم92 يفخّرؤــــملا رارــــقلا ماــــكحأ مّمـــــتت :5 ةّداملا
ةدامب ،هالعأ روكذملاو6102 ةنـــــس رـــبوـــتكأ13 قـــفاوـملا8341
: يتأي امك رّرحت رّركم6

ةرشنلاب ةطبترملا تامدخلا تافيرعت دّدحت :رّركم6 ةّداملا “
ةقيرطب عفدلا مّتي امدــــــنع ،ةينوـــــناقلا تانالـــــــــعإلل ةّيمـــــسرلا
: يتأي امك ةينورتكلإ

،جد007 : ةيقبسألا نع ثحبلا–

.“ ةخسنلل جد004 : قئاثولا نم خسن–

ةّيـــمـــــسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــــه رــــــشـــــــــني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــــفاوــــملا2441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يف رئازـــــــجلاب رّرــــح
.0202 ةنس ربمفون8

قيزر لامك
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1.143.112.486,06
1.111.182.584263,13
166.071.832.201,89

496.836.989,24
5.205.765.020.390,53
390.976.122.846,83

0,00

0,00

0,00
6.556.200.000.000,00

0,00
6.556.200.000.000,00

4.013.156.024,64
0,00
0,00
0,00

306.255.118.101,96
306.255.118.101,96

0,00
0,00
0,00

10.871.723.531,60
160.600.009.043,01

13.913.575.515.878,89

6.180.299.252.548,27
509.231.320.140,82
1.431.156.728,78

217.801.083.324,04
460.173.826.555,10
612.280.265.536,88

0,00
500.000.000.000,00
800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00
3.131.838.900.187,04
13.913.575.515.878,89

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
6٤ ةداملاو3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا11–3٠ مــقر رــمألا نــم6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٠٢٠٢ ةنس ربمفون٠٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


