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ةـّيميظنتميسارم

ةئيهلا ميظنت ةداعإ نمضتي ،12٠2 ةنس ربمفون7 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم93٤-12 مقريسائر موسرم
.........................................................................اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا

يساــئرلا موــسرملا مـّـمـتيو لّدــــعـي ،12٠2 ةنس ربمفون7 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيــــبر2يف خّرؤم٠٤٤-12 مقر يسائرموسرم
ةحايسلل ينطولا سلجملا ءاشنإ نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا32٤1 ماع لاّوــــش72يف خّرؤــملا97٤-2٠ مقر
.................................................................................................................................................هلمعو هميظنتو هتايحالص ديدحـتو

ليوحـتو باوبأ ثادحإ نمضتي ،12٠2 ةنس ربمفون٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥ يف خّرؤم2٤٤-12 مقر يسائرموسرم
..................................................................................................................................................................ةلودلا ةـــيـنازـيـم يف داــــمـتـعا

ىلإ  دامتعالـيوـحـت نــمضتـي ،12٠2 ةنس ربمفون٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥ يف خّرؤم3٤٤-12 مقر يسائر موسرم
......................................................................................................................نيينهملا مـــــيلعتلاو نــيوكتلا ةرازو رـــييست ةــينازيم

ىلإ دامتعاليوحـت نــــمضتـي ،12٠2 ةنس ربمفون11 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم٥٤٤-12 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم

يف ءاضعأ ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم744-12 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................................ةموكحلا

يــــسائرـــلا موــــــــسرملا لّدــــعــي ،1202 ةـــنـــــــس ربــمــفوــن11 قــفاوـــملا3441 ماع يــناــثلا عـــيـــبر6 يف خّرؤـــــــم844-12 مقر يسائر موسرم
..........ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو1202 ةنــس وـــيـــلوـــي7قــــفاوــــملا2441 ماـــــــع ةدـــعــــقلا يذ62 يفخّرؤــــــــــــــملا182-12 مـــــقر

ةعفـــنملاب حــيرــصتلا نــــمـضتي ،12٠2 ةنـس ربـــمـــــفون6 قـــــفاوـــــملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف خّرؤم73٤-12 مقر يذيفنتموسرم
..........................ليخنلا ئطاشو جرف يديسل يحايسلا عسوتلا يتقطنمل لخادـم لاغشأ زاجنإب ةقلـــعـــتــــــملا ةيلمـــعلل ةيـــموـــمعلا

ةــــــعفنملاب حيرـــصتلا نــــــمضتي ،12٠2 ةنـس ربمـــفوــــن6 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف خّرؤم83٤-12 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................ناينبلا نيعو ةقارشلا نيب111 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا

ماظن ريبادت ديدمت نمضتي ،12٠2 ةنــــس ربمفون9 قــــفاوــــــــملا3٤٤1 ماــــع يناثلا عــــيـــبر٤ يف خّرؤــــم1٤٤-12 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

يف داــــــــمتعا لقن نمضــتــي ،12٠2 ةنس ربمفون11 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم٤٤٤-12 مقر يذيفنتموسرم
......................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاــــــعلا مـــيلعتلا ةرازو رـــــــييست ةـــــــينازيم

مقر يذــيــــفنتلا موــــسرــــملا لدـــــعــي،12٠2 ةنس ربمفون11 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم6٤٤-12 مقر يذيفنتموسرم
يف ةـــيمومعلا ةـــنيزخلا رارــــمتسا تاــيفيك ددـــحي يذلا0202 ةـنس تشغ13 قفاوملا2441 ماــــــــع مرـحم21يف خرؤملا02-932
ةــيلاملا تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـــط نم ةــــحونمملا ضورـــــقـلا ىلع ةدــئافلا ةــبسن ضـيفختب ،ةــيئانثتسا ةـــفصب ،لــــفكتلا
..............................................)91 - ديفوك( انوروك سوريف ءابو ببسب تابوعص نوهجاوي نيذلا صاوــخلاو تاسسؤملا ةدئافل

ةـّيدرفميسارم

،ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةصاخلا نوؤشلاب فّلكم

ةسائرب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون7 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ماــــعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمــضتي ،1202 ةنــــس ربــــمفوـــن3قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازــجلا ةلاكولل

ةداعلا قوف ءارفس ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضوفمو

ةّيروهمجلل نيماع نيلصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيروهمجلل ةلصانق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
........................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلتلاو

دهعملل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا

ةرازوب صاخ ثوعبم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................ايقيرفإو لحاسلاب فّلكم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

.................................نييلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون11 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيريدملا يف ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون7 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

...........تاباغلل ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون7 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون7 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

ةيرئازجلا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل

.....................رئازجلا ةيالو يلاو نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون11 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةينطولا ةيبودنملاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون7 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................قرطلا يف نمألل

ةيريدملا يف تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون7 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

ةريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب صيخلتلاو

ةفاقثلا ةريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................................نونفلاو

٦٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦
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نماضتلا ةريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةريودلل يعماجلا يئافشتسالا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

طورشو ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا ددحي ،12٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص91 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................................................................................................................................................اهليومت ةداعإ تايفيكو

ريغ ضرقلا حنم تايفيكو طورش دّدحي،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................................لالغتسالل يفاضإلا أفاكملا

باسح تاقفنو تاداريإ ةـــمئاــق ددـــحي ،12٠2 ةنـــس ربــــــــمــفون6 قـــفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف خّرؤم كرتشم يرازورارق
..............................................."بابشلا ليغشت مــعدـــل يــنـــطولا قودـــنــصلا"هـــناوــنــع يذـــلا2٠3-78٠ مقر صاخلا صيصختلا

باســـح ميـــيــــقتو ةعــــباـــتم تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس ربمفون6 قفاوـــملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................”بابشلا ليغشت مـــعدل ينـــطولا قودـــنـــصلا“ هـــناوـــنـــع يذلا2٠3–78٠ مقر صاخلا صيــصـــخـتلا
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٦٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦
5م١٢٠٢ ةنس ربمفون١١

ةـّيميظنتميسارم
ماــــــع لاوـــش72 يف خرؤــــملا9٠-12 مــــقر رــــمألا ىضتقمبو–

تامولعملا ةيامحب قلعتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،ةيرادإلا قئاثولاو

ماع مرحم72 يف خرؤملا٠6-٤7 مقر موسرملا ىضتقمبو–
راطإ ءاشنإ نمضتملاو٤791 ةنـــس رــيارـــبف٠2 قفاوملا٤931
يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم
قبطملا يساسألا نوناقلا دعاوق ديدحتو ينطولا عافدلا ةرازو
،ممتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع

8 يف خرؤملا93-٠2 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ممتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

يف خّرؤــملا381-٠2 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضـــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي31 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ12
ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ميظنت ةداعإ
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
 ةماع ماكحأ

مــــيـــظـــنــت ةداـــعإ ىلإ موــــسرـــملا اذـــه فدـــــهي: ىلوألا ةّداملا
تايجولونكتب ةلصتملا مئارــجلا نم ةياـــقولل ةيـــنطولا ةئيـــهلا
صنلا بلص يف ىعدت يتلا اهتــــحفاـــكمو لاــصتالاو مالعإلا
.”ةئيهلا“

ةيصخشلاب عتمتت ةلقتسم ةيرادإ ةطلس ةئيهلا:٢ ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر ىدل عضوت ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

.رئازجلا ةنيدمب ةئيهلا رقم ددحي:3 ةّداملا
بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو

.يسائر موسرم

ةباقر تحت ،اهب ةطونملا ماهملا ةئيهلا سرامت:4 ةّداملا
،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقبط ،ةيئاضقلا ةطلسلا

قفاوملا٠3٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلاو
نم ةياقولل ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،ةئيهلا فلكت ،ةفصلا هذهبو
مــئارـجلا نـم ةـياــقوـلل ةـيـنــطوــلا ةـيــــجـــيـــتارـــتـــسالا دــيدــــــحـــت–

اهعضوو اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تاـيـجوــلوـنكتب ةـلـصـتملا
،ذيفنتلا زيح

ماع يناثلا عيبر٢ يفخّرؤم٩34-١٢ مقريسائر موسرم
ةداعإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٧ قفاوملا344١
ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ميظنت
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقـفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اـمــيـس ال روتـــــسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

12 يف خرؤــملا11-٤٠ مقر يوـــضــعلا نوناقلا ىضـــتقمبو–
نمـــضــتــملاو٤٠٠2 ةنــــس ربــمــتــبس6 قـــفاوــملا٥2٤1 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

ماــــع رـــفـــص81 يف خرؤــــملا٥٥1-66 مـــــقر رــــمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ماع رـــفـــص81 يف خرؤـــــــملا6٥1-66 مــــقر رــــــمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،ممتملاو لدعملا

ماـــع رـــفـــص62 يف خرؤـــــملا82-17 مـــــــقر رــــمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو1791 ةنس ليربأ22 قفاوملا1931
،ممتملاو لدعملا ،يركسعلا

ماع رفــص81 يف خرؤــــملا12-٠9 مقر نوــــــناـــقلا ىضتقمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع مرحم92 يف خرؤملا2٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوـــناـــقلا نمـــضـــتـــملاو6٠٠2 ةنــــس رـــيارـــبــف82 قــــفاوـــــملا72٤1
،ممتملاو لدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رــمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضـتملاو6٠٠2 ةنـــس وـــيـــلوي٥1 قــــفاوـــملا72٤1 ماــــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنــــس وـــياـــم٠1 قفاوـــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا
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ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولا تايلمع قيسنتو طيشنت–
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

تحت ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيئاقولا ةبقارملا نامض–
ةلصتملا مئارجلا نع فشكلا دصق ،صتـــخملا يـــضاقلا ةطلس
 .ةلودلا نمأب سمت يتلا وأ ةيبيرختلا وأ ةيباهرإلا لامعألاب

ةرازول ةصتخملا حلاصملا عم قيسنتلاب ةئيهلا نمضت امك
رمألا قلعتي امدــنع ةيـــنورـــتكلإلا ةـــبـــــــقارـــملا ،ينــــطولا عاـــــفدلا

عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا سفنل اقفو ،شيجلا نمأب
.لوعفملا يراسلا

ةمظنألل ةيمقرلا تايطعملا ظفحو ليجستو عيمجت–
اهلامعتسا لجأ نم اهراسمو اهردصم ديدحتو ةيتامولعملا

،ةيئاضقلا تاءارجإلا يف

لاجم يف نيصصختملا نيقـقحـملا نيوــــكت يف ةمـــهاـــسملا–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا ةينقتلا تايرحتلا

لاـــــجــــم يف ةـــيـــنوـــناـــقلا رـــيـــياـــعــملا نيـــيـــحت يف ةمــــهاســـملا –
،اهصاصتخا

ةيئاضقلا ةطرشلا حلاصمو ةيئاضقلا تاطلسلا ةدعاسم –
مالعإلا تايــجولوـــنكتب ةلـــصـــتملا مئارـــجلا ةحـــفاكم لاــــــجم يف

زاجنإو اهب ديوزـــتلاو تامولــعملا عـــمج قـــيرـــط نع ،لاــــصتالاو
،ةيئاضقلا تاربخلا

يف ةينطولا تائيهلاو تاســـسؤـــملا عم نواعــــتلا ريوطت–
مالعإلا تايــــجولوـــنكتب ةلـــصـــتملا مئارـــجلا نم ةــــياــــقولا لاــــجم
،لاصتالاو

نــع ةرداصلا ةدــعاسـملا تاــبــــلــط ذـــيـــفـــنـــت ىلع رـــهــــسلا–
ىلع نواعتلاو تامولعملا لداــبت رـــيوـــطتو ةيبـــنـــجألا نادلــــبلا
نيتداملا ماكحأل اقفو ،اهصاصتخا لاجم يف يلودلا ىوتسملا

ماع نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا نم81و71
.هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1

يناثلا لصفلا

اهميظنتو ةئيهلا ةليكشت

،ةماع ةيريدمو هيجوت سلجم نم ةئيهلا نوكتت:5 ةّداملا
اًضرع هل نامدقُيو ،ةيروهمجلا سيئر ةطلس تحت ناعَضوُي
.امهتاطاشن نع

لوألا مسقلا

هيجوتلا سلجم

ةسائر ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا ىلوتي:٦ ةّداملا
 : مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتي يذلا هيجوتلا سلجم

ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألا–
،جراخلاب

ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ماعلا نيمألا–
،ةينارمعلا

،لدعلا ةرازول ماعلا نيمألا–

ةـــــيـــكلـــسلا تالـــصاوـــملاو دـــيرـــبلا ةرازوــــل ماــــعلا نيــــمألا–
،ةيكلساللاو

،ينطولا كردلا دئاق–

،يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا–

ينطولا شيجلا ناكرأل شيجلا نــمأل يزـــكرـــملا رــــيدـــملا–
،يبعشلا

 ،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا–

ةمظنألا نمأ ةبقارمو يناربيسلا عافدلا ةحلصم سيئر–
،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل

.ةيروهمجلا سيئر هنيعي ،ةيروهمجلا ةسائر نع لثمم–

.هيجوتلا سلجم ةنامأ ةئيهلل ماعلا ريدملا ىلوتي

:يتأي امـب ،صوصخلا ىلع هيجوتلا سلجم فلكي:٧ ةّداملا

،هتبقارمو هيلع فارشإلاو ةئيهلا لمع هيجوت–

،ةئيهلا صاــصــتخا لاــجـــمل عــضـــخت ةـــلأـــســـم لك ةــــسارد–
ءوجللا طورش رفوتب قلـــعــــتي امـــيـــف امـــيـــس ال ،اهـــيــفّ تـــبــلاو
اهيلع صوصنملا ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيئاقولا ةبقارملل
نابعش٤1 يـف خرؤــملا٤٠-9٠ مـــقر نوـــناــقــلا نــم٤ ةداـــملا يــف
،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس تــشــغ٥ قفاوملا٠3٤1 ماع

مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتسالا لوح ةلوادملا–
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

،هيلع ةقفاوملاو ةئيهلا لمع ططخم ةسارد–

ةلصتملا مئارجلا لاجم يف ديدهتلا ةلاح مييقتب مايقلا–
نيماضم ديدحت نم نكمتلل لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب
 ،ةقدب ،ةدوشنملا فادهألاو اهب مايقلا بجاولا تايلمعلا

لاــمـــعألا مــيــيــقــتو ثـــحـــبلاب لـــصـــتــي طاـــشـــن لك حارــــتـــقا–
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولا لاجم يف ةرشابملا
 ،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا

،هيلع ةقفاوملاو ةئيهلا ةينازيم عورشم ةسارد–

تاسسؤملا عم نواعتلاو ريوــــطتلا لئاـــسم لوـــح ةلوادــــملا–
ةلـــصتــــملا مئارــجلاب ةينـــــعملا ةيبـــنــــجألاو ةينــطولا تائـــيــــهلاو
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

 ،هيلع ةقفاوملاو ةئيهلل يلخادلا ماظنلا عورشم ةسارد–

ةئيهلا صاصتخا لاــجمب لـــصــتي ديـــفم حارــــتقا لك ميدــــقت–
،اهماهمب لصتت ةلأسم لك يف هيأر ءادبإو
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لاــــجم يف ةيـــــنوناــــقلا ريـــياعـــملا نيـــيــــحت يف ةمــــهاـــســــملا–
،هصاصتخا

،ةماعلا ةيريدملا لكايه ىوتسم ىلع فيظوتلا–

ىرخأ تايــفـــيـــك ددـــحــتت مل نـــيذلا نيـــمدـــختـــسملا نيــيعت–
.مهنييعتل

نع ،اروف ،ةيروهمجلا سيئر ةئيهلل ماعلا ريدملا رطخي
ةطــبـــترـــملا كلـت وأ ةلودلا نـــــمأب ساســـملا اهـنأـش نم ةثداـح لك
سيئر اضيأ رطخي امك ،ةيبيرخـــتلا وأ ةيـــباـــهرإلا لاــــمـــعألاب
لئاسمب رمألا قلعــتي امدنع يبعــــــشلا ينطولا شيــــجلا ناكرأ
 .ينطولا عافدلا صخت

 :ةماعلا ةيريدملا مضت:١١ ةّداملا

،ةينورتكلإلا ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ةيريدم –

،لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم –

،صيخلتلاو تاساردلل ةحلصم –

،ةيجولونكتلا ةظقيلاو نواعتلل ةحلصم –

،ةيوهج تاقحلم –

ةيئاقولا ةبقارملا ريدم فئاظو نم لك ّدعت:٢١ ةّداملا
باونو ،لئاـــسولاو ةرادإلا رـــــيدـــمو ،ةـــيـــنورتـــكلإلا ةظـــقــــيلاو
سيئرو،صيـــخلـــتلاوتاـــساردلا ةحلـــصم ســــيئرو،نيريدملا

تاقحلملا ءاسؤرو،ةيجولونكتلا ةظقيلاونواعتلا ةحلصم
.ةلودلا يف ايلع فئاظو،ةيوهجلا

يسائر موــسرـــم بـــجوــمب فئاـــظولا هذــــه يف نيـــــيعتلا متي
اهيف ماهملا ىهنتو ،ةئيهلل ماعلا ريدملا نم حارـــتقا ىلع ءاــــنب
.اهسفن لاكشألا بسح

بجومب ةئيهلا لكايهل يلخادلا ميظنتلا ددحي:3١ ةّداملا
حارتقا ىلع ءانب ،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا نم رارق
.ةئيهلل ماعلا ريدملا نم

لوألا عرفلا
ةينورتكلإلا ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ةيريدم

ةظــقـــيلاو ةيئاـــــقولا ةبـــقارـــملا ةـــيرـــيدـــم فلــــكت:4١ ةّداملا
 :يتأي امـب ةينورتكلإلا

،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيئاقولا ةبقارملا تايلمع ذيفنت–
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نع فشكلا لجأ نم
تحتو ةيئاضقلا ةطلسلا نم بوتكم نذإ ىلع ءانب ،لاصتالاو
،لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط اهتبقارم

لاجم يف ةيبنجألا ةيئاضقلا ةدعاسملا تابلط ذيفنت–
دجاوت ناكم ديدحت يف ةديفملا تايطعملا عمجو ةئيهلا لخدت
لاصتالاو مالعإلا تايـــجولوــــنكتب ةلصـــتملا مئارــــجلا يبــــــكترــم
،مهيلع فرعتلاو

ةقفاوملاو ةئيــهلا تاـــطاشـــنل يوـــنـــسلا ريرقـــتلا ةسارد–
.هيلع

ةرم ةـيداـــع ةرود يف هيــــجوــتلا سلـــجم عمـــتـــجي:٨ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف ةدحاو

كلذ ناك امـــّلك ،ةيداع رــيـــغ ةرود يف عـــمتـــجي نأ هنــــكميو
دحأ نم بلطب وأ هســيئر نم ءاعدــــتـــسا ىلع ءاــــنـــب ،ايرورــــض

.ةئيهلل ماعلا ريدملا نم وأهئاضعأ

.ةرود لك دعب اريرقت هيجوتلا سلجم دعي

يناثلا مسقلا
ةماعلا ةيريدملا

بجومب نّـيعي ماع ريدم ةـــماـــعلا ةـــيرـــيدـــملا رـــيدــي:٩ ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،يسائر موسرم

.ةلودلا يف ايلع ةفيظو ماعلا ريدملا ةفيظو دعت

،ةئيهلا ريس نسح ىلع ماعلا ريدملا رهسي:٠١ ةّداملا
 : لاجملا اذهيف ىلوتيو

مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانع حارتقا–
رهسلاو اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

،اهذيفنت ىلع

،ةئيهلا ةينازيم عورشم دادعإ –

،هذيفنت ىلع رهسلاو ةئيهلا لمع ططخم حارتقا–

اهتعباتمو اهقــيســنتو ةئـــيــهلا لـــكاـــيه لامـــعأ طيــــشـــنت–
،اهتبقارمو

،ةئيهلا هيجوت سلجم تاعامتجا ريضحت–

ةيــنــطولا تاســـسؤـــملاو تاطلـــسلا ىدل ةئــــيـــهلا لـــيـــثمت–
،ةيلودلاو

ةايحلا لاــــمــــعأ عيـــمـــج يفو ءاــــضـــقلا ىدل ةئـــــيـــهلا ليـــثــــمت–
،ةيندملا

،ةئيهلا يمدختسم ىلع ةيمــّلسلا ةطلسلا ةسرامم–

 ،ةئيهلا يف ينهملا ّرسلا ةيامح دعاوق مارتـــحا ىلع رهــــسلا–

اميف نيميلا ءادأو ليهأتلا تاءارـــجإب مايــــقلا ىلع رهـــــسلا–
،ةئيهلا يف نيينعملا نيمدختسملا صخي

ىلإ هعفرو ،ةئيـــهلا تاـــطاـــشـــنل يوـــنـــسلا رـــيرــــقتلا دادعإ–
،ةيروهمجلا سيئر

ىلإ اهعفرو ةئيهلا تاـــطاشـــنل ةــــيرودلا رـــــيراقــــتلا دادــــعإ–
،هيجوتلا سلجم سيئر

،ةئيهلل يلاملاو يرادإلا رييستلا نامـــض–

 ،ةئيهلل يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ–
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حمــست يتلا تامولــــــعملا لك لالغــــتـــساو ةزـــــكرـــمو عـــمــــج–
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نع فشكلاب
 ،اهظفحو ،اهتحفاكمو

،ةيئاضقلا ةطرشلا حلاصمو ةيئاضقلا تاطلسلا ديوزت–
ةقلعتملا تايطعملاو تامولعملاب ،اهبلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلاب

وأ لكيـه وأ ناــــكم يأ يف شيــــتــفــتلاو قيـــقدـــتلاب ماـــيــــقلا–
ةبقارمل ةهجوم تازيهـجتو لئاـــسو لمـــعتــــسي وأ زوــــحي زاهــــج
عافدلا ةرازول ةعباتلا كلت ءانثتساب ،ةينورتكلإلا تالاصتالا
،ينطولا

ريدملا فارـــشإ تــحت ةيوهـــجلا تاقـــحلملا لـــمع طيـــشــــنت–
،ماعلا

لامعتسا لوح ةيعوتلا تايلمع يف ةكراشملا وأ/و ميظنت–
ةلـــصـــتــملا رـــطاـــخملا لوـــحو ،لاــــصتالاو مالـــعإلا تايـــجولوــــنكت
،اهب

،اهتاطاشن يف ينـــهــملا ّرــسلا ىلع ظافـــحلا دـــعاوـــق قـــيـــبـــطت–
.ةينورتكلإلا ةظقيلا ماهم زاجنإ ىلع رهسلا–

ةــظـــقــيلاو ةــــيئاـــقولا ةــــبـــقارـــملا ةـــيرـــيدـــم عــــــضت:5١ ةّداملا
يلـــماعـــتــمل ةـــيدــعاـــقلا تآشــنـــملا ىوـتـــســم ىلع ،ةيــــنورـــتــــكلإلا

لئاسولاو تازيهجتلا ،ةينورتكلالا تالاصتالا تامدخ يمدقمو
عيرشتلل اقبط اهماهم ذيفنتل ةيرورضلا ةينقتلا ةزهجألاو
.لوعفملا يراسلا

ةدعاســملا ميدقـــتب تامدــــخلا وــمدقـــمو نولـــماعـــتـــملا مزلي
.اهماهم ةسرامم لجأ نم ةيريدملا هذهل ةيرورضلا

ةيئاضقلا ةطرشلاب ةطبترملا اهماهم ةيريدملا هذه سرامت
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقبط

يف ةينورتكلإلا ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ةيريدم مظنت
.ةيعرف تايريدم

يناثلا عرفلا

لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم

،صوصخلا ىلع ،لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم فلكت:٦١ ةّداملا
 :يتأي امب

ةـــيلاــملاو ةـــيداـــملا لئاـــــسولاو ةيرـــشبلا دراوـــملا ريـــيـــست–
،ةئيهلل

،ةئيهلل ينقتلا دانسإلاو ينيومتلا دانسإلا–

،تآشنملاو لئاسولاو داتعلا ةنايص–

تارــــيدـــقت ريــــضــحت راــــطإ يف ةئـــيـــهلا تاجايـــتــــحا دادــــعإ–
.ةينازيملا

.ةيعرف تايريدم يف لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم مظنت

ثلاثلا عرفلا
صيخلتلاو تاساردلا ةحلصم

،صــــــيـــخلـــتلاو تاــــساردــــلا ةــــحلـــصـــم فـــلــــكت:٧١ ةّداملا
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

لكايهلا عم رواشتلاب ةئيهلا لمع ططخم عورشم دادعإ –
،ةئيهلل ىرخألا

،ةئيهلا تاطاشنب ةقلعتملا قئاثولا صيخلتب مايقلا –

،ةئيهلا تاطاشنب قلعتت ثحبو ةسارد لكب مايقلا –

،ةئيهلا تاطاشنل ةيونسلا لئاصحلاو ريراقتلا دادعإ –

،ةيئاضقلا تابلطلاب ةقلعتملا تاءارجإلا ةبقارمو ةزكرم –
،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا دعاوقلل اقبط

.فيشرألاو قئاثولا ظفح –

عبارلا عرفلا

ةيجولونكتلا ةظقيلاو نواعتلا ةحلصم

،ةيجولونكتلا ةظقيلاو نواعتلا ةحلصم فلكت:٨١ ةّداملا
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةياقولا تايلمع ذيفنت صخي اميف ءاكرشلا عم نواعتلا –
لاــــصــــتالاو مالــــعإلا تاـــيـــجولوـــنـــكـــتب ةلــصـــتـــملا مئارــــجلا نم
،اهتحفاكمو

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ةعباتم يف ةمئادلا ةظقيلا –
.ةئيهلا تاطاشنب ةقلعتملا

سماخلا عرفلا

ةيوهجلا تاقحلملا

تاـــيلـــمع ذيــــفنــتب ةـــيوـــهــجلا ةقـــحلـــملا فلــــكت:٩١ ةّداملا
فشكلا لجأ نم ،ةينورتكلالا تالاصتالل ةيئاقولا ةبقارملا

ءانب ،لاصتالاو مالعالا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نع
اقبط اهتبقارم تحتو ةيئاضقلا ةطلسلا نم بوتكم نذإ ىلع
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل

نم ليغشتلاو ةمدخلا ديق ةيوهـــجلا تاقـــحلملا عـــضو مــــتي
.ةينورتكلإلا ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ةيريدم فرط

ثلاثلا لصفلا

ةئيهلا ريس

:اهب قحلي ،ةئيهلا ريسل:٠٢ ةّداملا

بجومب اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلل اقفو ةاضق –
،لوعفملا يراسلا عيرشتلا

حلاصملا نم نولهؤــم ةيئاضقلا ةطرشلل ناوعأو طابض –
ددحي نيذلا ،ينطولا نمألاو ينطولا كردلاو نمألل ةيركسعلا
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،ةبقارملا تايلمع ءانثأ ةاقتسملا تامولعملا ظفحت:٧٢ ةّداملا
ىلع ةقبطملا دعاوقلل اقفو ،ةئيــــهلا فرــــط نم اهتزايــــح لالخ
.ةفنصملا تامولعملا ةيامح

نوـــكـــت يتلا ةيــــنورـــتـــكلإلا تالاـــصـــتالا لــــجـــــست:٨٢ ةّداملا
صوصنملا لاكشألاو طورـــشلل اقفو ررــــحتو ،ةبقارم عوضوم
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يفاهيلع

لحم تاررــــحـملاو تالـــيـــجـــــستلا مّلست ،ةلاـــــحلا هذــــه يفو
ةيئاضقلا ةطرشلا حلاصم ىلإو ةيئاضقلا تاطلسلا ىلإ ،بلطلا
هذهب اهاوس نود ،ةيئاــــضقلا تاطلـــسلا ظفــــتـــحتو ةصتـــخملا
عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةينوناقلا ةدملا ءانثأ تايطعملا
.لوعفملا يراسلا

ةــــيئازـــجلا تاـــبوقـــعلا ةـــلئاـــط تــــحت ،بــــــــجي:٩٢ ةّداملا
مدختست ّالأ ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا
اهملتست يتلا تايطعملاو تامولعملاو ةينورتكلإلا تالاصتالا
ةياقولاب ةقلعتملا كلت ريغ ىرخأ ضارغأل ،ةئيهلا اهعمجت وأ

اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم
٤٠-9٠ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو كلذو
9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

ةيئاضقلا ةطرشلا طابضو ةاضقلا موقي نأ نكمي:٠3 ةّداملا
،اهتبسانمب وأ مهفئاظول مهتسرامم ءانثأ ،ةئيهلل نوعباتلا

عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلل اقبط
،ةــــــــيئازـــجلا تاءارــــجإلا نوــــناــــق امـــيـــس الو ،لوــــعـــفـــملا يراــــــسلا

زوحي هنأ مهملع ىلإ غلب زاهج وأ لكيه وأ ناكم يأشيتفتب
تالاصتالا ةبقارمل ةهجوم تازيهجتو لئاسو لمعتسي وأ/و
.ةينورتكلإلا

رـطـخـت ،اـيـئازــج اـــهـفـصو نـكـمي لاــعـفأ ةـنياـــعم ةــلاـح يفو
.ةـلمتحـملا تاعباتملاب مايقلل صتخملا ةيروهمجلا ليكو ةئيهلا

عافدلا ةرازول ةعباتلا تآشنملا ةداملا هذه ماكحأ لمشت ال
.ينطولا

ينـقـــتلا مالعـــتـــسالل ةــــماــــعلا ةــــيرـــيدـــملا نــــمــــضت:١3 ةّداملا
.ةئيهلل لاكشألا ددعتملا دانسإلا

نيصتخم نيفظوم ةدعاسم ةئيهلا بلطت نأ نكمي:٢3 ةّداملا
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لاجم يف ةينعملا تارازولا نم
يراسلا ميـــظـــنتلا يف ةددــــحـملا تاــــيـــفـــيــــكلاو طورــــشــــلل اقـــــبــــط

.لوعفملا

نأ نكمي صخش يأ وأ ريبــخ يأب نيعتست نأ اهنكمي امك
.اهلامعأ يف اهدعاسي

لمعتست وأ زوحت وأ ينتقت وأ دروتست نأ نكمي ال:33 ةّداملا
ةينورتكلإلا تالاصتالا ةبقارمل ةينقتلا تازيهجتلاو لئاسولا
.اهصاصتخا راطإ يف ةئيهلا ّالإ

ينطولا عافدلا ريزو نيب ةكرتشم تارارق بجومب مهددع
،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولاو

ةيركســــعلا حلاصـــملل يرادإلاو ينقــــتلا مـــعدلا وـــمدـــختـــسم –
.ينطولا نمألاو ينطولا كردلاو ةصتخملا نمألل

نم ىرـــخأ تائــــف فـــــظوــــت نأ ةئـــيـــهلل نكـــــمي:١٢ ةّداملا
.ةجاحلا بسح ،نيمدختسملا

ىلإ نوــعدي نـــيذلا ةئـــيـــهلا وـــمدـــخـــتســــم يدؤــــي:٢٢ ةّداملا
سلجملا مامأ اهصن يتآلا نيميلا ،ةيّرسلا تامولعملا ىلع عالطالا
 :مهبيصنت لبق ،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا

،مايق نسحأ يلمعب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هــللاب مـسـقأ“
تامولعملاو رارسألا متكأ نأو ،يتنهم ةيدأت يف صلخأ نأو
،هتبسانمب وأ يلمعب يمايق ءانثأ اهيلع علطا يتلا تناك اّيأ

.”افيرش اكولس فورظلا لك يف كلسأ نأو

بجاوبوينهملا ّرسلاب ةئيهلا ومدختسم مزلي:3٢ ةّداملا
.ظفحتلا

،ةئيهلا عم مهتاقالع يف تامدخلا يمدقم ومدختسم مزليو
.ظفحتلا بجاوب ،اضيأ

تامولعم ىلع عالطالا ىلإ نووعدملا نومدختسملا عضخيو
.ليهأتلا تاءارجإ ىلإ ،ةيّرس

نم بلطت نأ ةئيهلل نكمي ،نواعتلا راطإ يف:4٢ ةّداملا
نيتيرورض ةمولعم وأ ةقيثو لك ةحلصم وأ ةسسؤم وأ زاهج يأ

.اهيلإ ةدنسملا ماهملا زاجنإل
مئارجب ةفوصوملا لاعفألا نم ةياقولا دصق:5٢ ةّداملا

فلكت ،اهتحفاكمو ةلودلا نمأب سمت يتلا وأ بيرختلا وأ باهرإلا
تالاصتالا ةبـقارـــمب ،اهـــصاـــصتـــخا لاــــجـــم يف ،ايرـــصـــح ةئـــــيــــهلا
لخاد اهنـيـــح يف اهاوــــتـــحم ليـــجــستو عيـــمـــجتو ةيـــنورــــتكلإلا

اقفو ،ةئيهلا ىدل ٍضاق ةطلس تحت ةيتامولعم ةموظنم
٤٠-9٠ مقر نوناقلا نم٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل
9٠٠2 ةنس تشغ٥قفاوملا٠3٤1 ماع نابعش٤1يف خرؤملا

زجحلاو شيتفتلاتاءارجإ عضخت نأ ىلع ،هالعأ روكذملاو
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل

تالاصتالا ةبقارم ةيلمع ذيفنتل ،ةئيهلا نكمي:٦٢ ةّداملا
دوزت ،رثكأ وأ ةدحاو ةبقارــم ةدــــحو عـــضــــت نأ ،ةيــــنورــــتــــكلإلا

.ةيرورضلا ةينقتلا تازيهجتلاو لئاسولاب
ةـــفلـــكـــملا اهـــتادـــحوو ةئـــيـــهلا يف نولــــهؤـــملا ناوــــعألا ىلوـــــتي

ةينقتلا بناوجلا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض حلاصل ،ةبقارملاب
ةـــيئازـــجلا تاءارـــجإلا نوـــناــــق يف اهـــيلع صوـــصنـــملا تايلمــــعلل

طــــباـــض ةدعاـــســــمبو ،ةئيهلا ىدل ٍضاــــق ةبــقارمو ةرادإ تحت
.ةئيهلل يمتني رثكأ وأ ةيئاضقلا ةطرشلا نم

لوعفملا يراسلا عيرشتلا ماكحأ ىلإ اهلمع يف ةدحولا لثتمت
.ةيئاضقلا ةطلسلا نم ةمّلسملا ةصخرلا طورشو

نوـــناـــق ماكــــحأل اقـــبط دـــعت رـــضاــــحم يف اــــهلاـــغـــشأ نّودـــــتو
.ةيئازجلا تاءارجإلا
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عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

ةماعلا ةينازيملا يف ةئيـــهــلا ةيـــنازـــيم لــــجـــســــت:43 ةّداملا
عيرشتلل اقبط ،ةيروهمجلا ةسائر ةينازيم نمض قحلتو ،ةلودلل
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو

.ةئيهلا ةينازيم فرصب رمآلا وه ماعلا ريدملا نوكيو

تادارـــيإلل باـــب ىلع ةئيــــهلا ةيـــنازـــيم لمـــتــــشـــت:53 ةّداملا
.تاقفنلل بابو

 :تاداريإلا باب يف

،ةلودلا تاناعإ–

.اهعوضومب ةطبترملا تاطاشنلاب ةقلعتملا تامهاسملا–

:تاقفنلا باب يف

 ،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.اهفده زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك–

ةبساحـملا دعاوق قفو ةئيهلا ةبساحم كسمت:٦3 ةّداملا
.ةيمومعلا

هدمتعي وأ هنّيـعي بساحم نوع ةبساحـملا كسم ىلوتي
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

يلام بقارم ةئيهلل ةيلاملا ةبقارملا سرامي:٧3 ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنــّيعي

سماخلا لصفلا

ةيساسأ ةينوناق ماكحأ

ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابضو ةاضقلا ىقبي:٨3 ةّداملا
نوسرامملاو ةينعملا تارازولل نوعباتلا نومدختسملا اذكو
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل نيعضاخ ،ةئيهلا يف مهفئاظو
.مهيلع ةقبطملا ةيساسألا ةينوناقلاو

عيرشتلل اقبط ،ةئيهلا وـــمدـــخـــتسم ديـــفتــــسي:٩3 ةّداملا
تاطوغضلا وأ تاديدهتلا نم ةلودلا ةيامح نم ،لوعفملا يراسلا
ببسب اهل نوضرعتي دق يتلا ،اهتعيبط نكت امهم ،تاناهإلا وأ
.مهماهمب مهمايق ةبسانمب وأ

قبطملا يضيوعتلا ماظنلا فرص ةقيرط ددحت:٠4 ةّداملا
.صاخ صن بجومب ةئيهلا يمدختسم ىلع

سداسلا لصفلا
ةيماتخو ةصاخ ماكحأ

موـــسرـــملا اذهل ةفلاـــخملا ماكــــحألا عيـــــمج ىغـــــلت:١4 ةّداملا
ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا381-٠2 مقر يسائرلا موسرـــملا اميــس ال

ميظنت ةداعإ نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي31 قفاوملا1٤٤1 ماع
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا

ّةيـــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف  موـــــسرـــــملا اذــــــه رـــشــــني:٢4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون7 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

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

ماع يناثلا عيــــبر٢يفخّرؤم٠44-١٢ مقر يسائرموسرم
مـّـمـتيو لّدــــعـي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٧ قفاوملا344١
لاّوــــش٧٢يفخّرؤــملا٩٧4-٢٠ مقر يساــئرلا موــسرملا

نمضتملاو٢٠٠٢ ةنس ربمسيد١3 قفاوملا3٢4١ ماع
هتايحالص ديدحـتو ةحايسلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

.هلمعو هميظنتو

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا

يف خرؤمـلا97٤-2٠ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش72
هميظنتو هتايحالص ددحيو ةحايسلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

،هلمعو

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

ماــكــحأ ضـعــب مــّمــتـيو موــسرـــملا اذـــه لّدــــعــي: ىلوألا ةّداملا
32٤1 ماع لاّوش72 يف خرؤمـلا97٤-2٠ مقر يسائرلا موــسرـمــلا
سلجملا ءاشنإ نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا
.هلمعو هميظنتو هتايحالص ديدحتو ،ةحايسلل ينطولا

موسرمـلا نم٥و3و2 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:2 ةّداملا
قفاوملا32٤1 ماع لاّوش72 يف خرؤمـلا97٤-2٠ مقر يسائرلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد13
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.''سلجملا ةنامأ ةحايسلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت

حارــتـــقاب ،لامــــعألا لودـــج سلـــجملا ســــيئر ددــــحي :٥ ةّداملا''
.''ةحايسلاب فلكملا ريزولا نم

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــه رــــشـــني :3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون7 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

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

يناثلا عيبر5 يفخّرؤم٢44-١٢ مقر يسائرموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٠١ قفاوملا344١ ماع
 .ةلودلا ةـــيـنازـيـم يف داــــمـتـعا ليوحـتو باوبأ ثادحإ

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــمــــج61 يف خرؤــــــمـلا61-٠2 مـــقر نوــناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــع لاوــــش72 يف خرؤــــمـلا7٠-12 مــــقر رــــمألا ىضـــتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2441
  ،1202 ةنسل يليمكتلا

ماع ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
تادامتعالا عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1
رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

تارازو رييست تاينازيم لودج يف ثدحت: ىلوألا ةّداملا
،لدـــعلاو ،ةينارــــمـعلا ةئيــــهتلاو ةيــــلــــحملا تاعامـــجلاو ةيــــلــــــخادلا

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا ،لاصتالاو

ةينامث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠76.8( راـــنــــيد نوـــيلم نوـــعبسو ةئامتسو رييالم
19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

لكو رـــــيــــبادـــتلا لك حارـــــتــــقاب سلــــجـــــملا فّـلـكي:2 ةّداملا''
ةيحايسلا تاطاشنلا ةيمنت عيجشت اهنأش نم يتلا تاودألا

.اهتيقرتو
: ةيتآلا ماهملا ىلوتي ،ةفصلا هذهبو
ةيحايسلا دراوملا ةيامحل ةيرورضلا معدلا لامعأ ديدحت –

،اهرييستو اهتئيهتو اهتانوكم لكب
يحايسلا رامثتسالا عيجشتل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختا –

،همعدو
،ةيحايسلا رئازجلا ةهجو ةيقرت معدو عيجشت –
ةيسفانتو ةيبذاج نيسحتل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختا –

،ةيحايسلا رئازجلا ةهجو
.''ةيلخادلا ةحايسلا عيجشتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا –

،ةموكحلا سيئر وأ  لوألا ريزولا سلجملا سأري:3 ةّداملا''
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتيو ،ةلاحلا بسح

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو –
،ةيلاملا ريزو –
،نيدهاجملاب ّفلكملا ريزولا –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا –
،ينهملا نيوكتلاب فّلكملا ريزولا –
،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا –
،ةضايرلاو بابشلاب فّلكملا ريزولا –
،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا –
،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا –
،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا –
،لاصتالاب فّلكملا ريزولا –
،ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا –
،لقنلاب فّلكملا ريزولا –
،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا –
،ةحايسلاب فّلكملا ريزولا –
،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا –
،ةئشانلا تاسسؤملاب فّلكملا ريزولا –
،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا –
،ينطولا كردلا دئاق –
،كرامجلل ماعلا ريدملا –
ةـــحاـــيـــسلا لاـــجـــم يف ةيـــنـــهـــملا تامــــظـــنـــملا نـــع نولـــثــــمم –

.ةقدنفلاو
وأ صخش لكب ،ةجاحلا دنــع ،سلجـملا نيعـتـــسي نأ نـــــكمي

.هتالوادم يف هتدعاسم اهنأش نم ةئيه
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7.750.000.000

7.750.000.000

7.750.000.000

7.750.000.000

7.750.000.000

7.750.000.000

380.000.000

380.000.000

380.000.000

380.000.000

380.000.000

380.000.000

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

ةطلسلا تايبودنم رييست تاقفن - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...)12٠2 ةنسل ةيلحملا تاباختنالا( تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

لدعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

تاباختنالا ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................................12٠2 ةنسل ةيلحملا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

22-37

09-37

قحلملا لودجلا

ةّيمسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رــــشــــنــي:4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥ يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

ةينامث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:3 ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠76.8(  رانيد نويلم نوعبسو ةئامتسو رييالم
تاـــعاــمــــجلاو ةـــيلــــخادلا تارازو ريـــــيـــســـت تاـــيـــنازــــيم يف ّديقي
باوبألا يفو ،لاصتالاو ،لدعلاو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا
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540.000.000

540.000.000

540.000.000

540.000.000

540.000.000

540.000.000

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

لاصتالا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

تاباختنالا ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................................12٠2 ةنسل ةيلحملا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

17-37

يناثلا عيبر5 يفخّرؤم344-١٢ مقر يسائر موسرم
نــمضتـي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٠١ قفاوملا344١ ماع
نــيوكتلا ةرازو رـــييست ةــينازيم ىلإ  دامتعالـيوـحـت
.نيينهملا مـــــيلعتلاو

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناــتداــــمــلا اـــمـــيس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع

نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا
ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةــيــنازــيــم
12٠2،

يف خرؤملا31–12 مـقر يذــيـفـنتلا موــسرــمـــلا ىــضـتـقــمبو –
12٠2 ةــنـس يـفــناـــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمـــج81
نيوكتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم نيينهملا ميلعتلاو
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
فلأ ةئامثالــثو نييالــم ةــعــبرأو ةــئاـــمــعـســتو رــيــيالـــم ةـــعــبرأ
فـيــلاــكـتـلا ةـيــنازــيم يـف دــّيــقــم )جد٠٠٠.٠٠3.٤٠9.٤( راـنــيد
يطايتحا - ةلمـتـحـم تاـــقــفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرـتـشـملا

.”عّمجم

ةعبرأ هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
راــــنــــيد فــــلأ ةئاـــــمثالـــثو نيـــيالــم ةــعــــبرأو ةئامـــعـــســتو رييالم
نيوكتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد٤.٤٠9.٠٠٠.٠٠3(
قحلملا لودجلا يف ةنـــّيبملا باوبألا يفو نيينهملا ميلعتلاو
.موسرملا اذهب
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ميلعتلاو نيوكتلا ةرــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
يذــلا موــــسرـــملا اذــــــه ذــيـــفـــنتب ،هــــــصخي اــمـــيف لـك ،نيـــيـــنهملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي
.ةّيبعّشلا

٠1 قفاوملا3٤٤1 ماـــع يــناــثلا عـــيـــبر٥ يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

15.800.000

3.667.820.000

845.000.000

80.000.000

4.608.620.000

4.608.620.000

4.608.620.000

99.260.000

132.160.000

6.380.000

237.800.000

57.880.000

57.880.000

295.680.000

295.680.000

4.904.300.000

4.904.300.000

02 - 36

03 - 36

05 - 36

07 - 36

11 - 31

12 - 31

13 - 31

13 - 33

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

...............................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل تاناعإ
.................................................نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل تاناعإ
.......................ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل تاناعإ
..................................................................ينهملا ميلعتلا دهاعمل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم544-١٢ مقر يسائر موسرم
نــــمضتـي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون١١ قفاوملا344١ ماع
.ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم ىلإ دامتعاليوحـت

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

81 يف خرؤملا1٠-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةــيــنازــيــم
12٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.21( رانيد نويلم رشع انثا
- ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

انثا هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.21( رانيد نويلم رشع
قحلملا لودجلا يف نّيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر
.موسرملا اذه لصأب

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــسرملا اذـــه رـشنــي :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم744-12 مقر يسائر موسرم
نمضتي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا3441 ماع
.ةموكحلا يف ءاضعأ ماهم ءاهنإ

–––––––––––
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم7-19 ةداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

: ةداسلا ماهم ىهنت : ىلوألا ةداملا
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ،ينادمح ديمحلا دبع–
،لاصتالا ريزو ،رميحلب رامع–
نامضلاو ليـــغــشتلاو لمـــعلا رـــيزو ،ةيافحل ناـــــمحرلا دـــــبع–

.يعامتجالا

ّةيــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رـــشــــنــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوـملا3441 ماــــع يـــناــثلا عـــيـــبر6 يف رئازـــــــجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــناــثلا عـــيـــبر6 يفخّرؤـــــــم844-12 مقر يسائر موسرم
لّدــــعــي ،1202 ةـــنـــــــس ربــمــفوــن11 قــفاوـــملا3441 ماع
62 يفخّرؤــــــــــــــملا182-12 مـــــقر يــــسائرـــلا موــــــــسرملا
1202 ةنــس وـــيـــلوـــي7قـــــــــفاوــــملا2441 ماـــــــع ةدـــعــــقلا يذ
.ةموكحلا ءاضعأ نييعتنمضتملاو

–––––––––––
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم401و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خّرؤملا744-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر
،ةموكحلا يف ءاضعأ ماهم ءاهنإ

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا

ىلع ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضـتملاو1202 ةـــــنس ويلوي7
:يتآلا وحنلا
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ةـــيــمـــنــتلاو ةــــحالــفلل ارـــيزو ،يـــــنــه ظــــيـــفــحلا دـــبــع دـــمــــحم–
،ةيفيرلا

،لاصتالل اريزو ،يناميلسوب دمـحم–
ناـــمـــضلاو لـــيــــغــشـــتلاو لمــــعلل ارـــيزو ،ةـــفرـــش فــــسوي–

.يعامتجالا

ّةيــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــــه رــــشـــنـــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيــــبر6 يف رئازــــــجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر لوأ يفخّرؤم٧34-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نــــمـضتي ،١٢٠٢ ةنـس ربـــمـــــفون٦ قـــــفاوـــــملا344١ ماع
ةقلـــعـــتــــــملا ةيلمـــعلل ةيـــموـــمعلا ةعفـــنملاب حــيرــصتلا
يحايسلا عسوتلا يتقطنمل لخادـم لاغشأ زاجنإب
 .ليخنلا ئطاشو جرف يديسل

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداــــمـلا امــــيـــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوـــــملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

ىدامج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمــــضتــــملاو12٠2 ةنـس ويلوي7 قـفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا681-39 مقر يذيفـنتلا موــــــسرـــملا ىضــــتقمبو –
يذلا ،مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع رفص7
يف خرؤــــــملا11-19 مــــــــــقر نوـــناـــقلا قـــيـــبــــطــت تايــــفـــيك ددــــحي
ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21
،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر

ةداملا ماكحأل اقبـــطو ،هالعأروــــكذـــملاو مّمــــــــتـــملا ،1991 ةــــنـــــــس
رفص7 يف خرؤـملا681-39 مــــقر يذيفــــنـــتلا موــــسرــــملا نم٠1
،هالعأروكذملاو مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع
ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا ىلإ موسرملا اذه فدهي
يحايسلا عسوتلا يتقطنمل لخادم لاغشأ زاجنإب ةقلعتملا
ةيتحتلا ىنـــبلا عــباــــطل ارــــظن ،ليـــخـــنلا ئطاــــشو جرف يديـــــسل
هذهــل يـــجيـــتارـــتـــسالاو ينــــطولا دعــبلاو ةماــــعلا ةعـــفـــنـــملا تاذ
.لاغشألا

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي:٢ ةّداملا
لاغشأ زاجنإل باحرك ةلمعتسملا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
ئطاشو جرف يديسل يحايسلا عسوتلا يتقطنمل لخادم
: اميس الو ،ليخنلا

،قيرطلا طسو –

،ةينفلا تآشنملا –

،تاردحنملا –

،يطسولا يضرألا طيرشلا –

.قيرطلل ىرخأ تاقحلم –

ةعــفـــنـــملاب حـــيرـــصـــتلاب ةيــــنـــعـــملا يـــضارألا لــــثـــــمت :3 ةّداملا
)82( نورشعو ةــيناـــمث اهردـــــق ةــــيلامـــجإ ةـــحاســـم ةيموـــمـــعلا

،رئازـــجلا ةــــيالو مـــيلـــقإ يف عــــقـــتو ،ارآ )٠6( نوـــــتــــسو اراـــتــــكــــه
لصأب قحلملا ططـخــملل اقبــــط ،ةدلارزو يلاواــــــطـــس يتـــيدلـــبــب
.موسرملا اذه

لاغشأ زاجنإ ناونعب اهب مزتلملا لاغشألا ماوق :4 ةّداملا
ئطاشو جرف يديــــــسل يحايـــسلا عـــسوـــتلا يتــــــقــــــطــــنمل لخادم
: يتأي امك ،ليخنلا

،ارتموليك8,31 : يسيئرلا طخلا –

يـضرألا طـيرـشـلا +2x2 ناــكـلـســم : يـبـناــجلا عـطـقـمـلا –
،قيرطلا فاوح + يطسولا

،)9( ةعست : قرطلا تاقرتفم ةئيهت –

.)9( عست  : ةينفلا تآشنملا ددع –
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ةــــــيرورـــــــضلا تاداــــمــــتـــعالا رــــفوـــتـــت نأ بــــجــــي:5 ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف ،ةيمومعلا
يتقطنمل لخادم لاغشأ زاجنإل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا
.ليخنلا ئطاشو جرف يديسل يحايسلا عسوتلا

ّةيــــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشـــنـــــي :٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

6 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر لوأ يفخّرؤم٨34-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نــــــمضتي ،١٢٠٢ ةنـس ربمـــفوــــن٦ قفاوملا344١ ماع
ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةــــــعفنملاب حيرـــصتلا
ةقارشلا نيب١١١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب
.ناينبلا نيعو

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــــتداــــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــــمـــج٤1 يف خرؤــــملا٠3-٠9 مــــقر نوــــــناــــقلا ىضتقمبو –
نمــــضتـــملاو٠991 ةنــــس ربــــمـــسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مــقر نوــــناـــقلا ىضـــتقمبو –
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا

ىداـــمـــج92 يف خرؤــــملا٤1-1٠ مـــقر نوـــناـــقلا ىـــضـــتــــقـــــمبو –
قلــــــعــتـــملاو1٠٠2 ةـــــنــــس تـــشـــغ91 قـــفاوـــــملا22٤1 ماـــــع ىلوألا

لّدعملا ،اهنـمأو اهتـــمالـــسو قرـــطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،مّمتملاو

يف خرؤملا٥72-12 مــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتـــــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــملا681-39 مــــقر يذيـــفنتلا موــسرملا ىضتقمبو –
يذلا ،مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع رفص7
21 يف خرؤملا11-19 مـقر نوـــناـــقلا قـــيـــبـــطت تايــــفيـــك ددـــــحي

ددحي يذلا1991 ةــنـــــس لـــيرـــبأ72 قـــفاوـــملا11٤1 ماـــــع لاّوـــــش
،ةيمومعلا ةعفنملا لـــجأ نم ةيكــــلملا عزنـــب ةقلعـــتــــملا دعاوقلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماـــع لاّوـــش21 يف خرؤـــــملا11-19 مقر

٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،1991 ةنس
ماع رفص7 يف خرؤملا681-39 مقر يذــيـفنـــتلا موسرـــــملا نـــــم
،هالعأروكذملاو مّمتملا ،3991 ةنــــس وـــيلوـــي72 قــــفاوــــملا٤1٤1
ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا ىلإ موسرملا اذه فدهي
ةقارشلا نيب111 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا

ةعفـــنملا تاذ ةيـــتــــحتلا ىنـــبلا عـــــباــــطل ارـــــظن ،نايــــــنـــــبلا نيعو
.لاغشألا هذهل يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو ةماعلا

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي :٢ ةّداملا
ةيلمعل باحرك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
.ناينبلا نيعو ةقارشلا نيب111 مـقر يئالولا قيرـطلا جاودزا زاجنإ

باحرك مدــختـــست يتلا ةيـــــنعـــملا يـــضارألا عــــقت :3 ةّداملا
ةقارشلا نيب111 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإ ةيلمعل
ةيلامجإلا اهتحاسم غلبت يتلا ،هالعأ ةنـّيبملا ناينبلا نيعو

،رئازجلا ةيالو ميلقإ يف ،ارآ )٠3( نيثالثو تاراتكه )7( ةعبس
قحلملا ططخملل اقبط ددحتو ،ناينبلا نيعو ةقارشلا يتيدلبب
.موسرملا اذه لصأب

جاودزا زاجنإ ةيلمعل اهب مزتلملا لاغشألا ماوق :4 ةّداملا
امك ،ناينبلا نيـعو ةـــقارـــشلا نيب111 مـــــقر يئالولا قــــــيرــــطلا

: يتأي

،ارتموليك٤^7 : يسيئرلا طخلا –

يــضرألا طــيرـشــلا +2x2 ناــكــلـســم : يـبـناــجلا عــطــقـــملا –
،ريغتم ضرعب قيرطلا فاوح + يطسولا

،ةينارود قرط تاقرتفم )٤( ةعبرأ ةئيهت –

ينطولا قيرطلا( دوجوم ينارود قرتفم ةئيهت ةداعإ –
.)111 مقر يئالولا قيرطلا –1٤ مقر

تاضيوعتلل ةيرورضلا تادامتعالا رفوتت نأ بجي :5 ةّداملا
،ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا

ةينيعلا قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف
111 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإل ةيرورضلا ةيراقعلا

.ناينبلا نيعو ةقارشلا نيب
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يف خرؤــملا392-31 مــــقر يسائرلا موـــــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فيـنـــجب ةدــــــمتـــعمـلا ،)٥٠٠2( ةــــيلودلا ةيـــحــــصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤـملا٥72-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــملا182-12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وـيلوـي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقــمبو–
قــلــعـتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم12 قــفاوــمـلا1٤٤1 ماــع بــجر62
اـــنوروـــك سورـــــيفءاــــبو راشـــــــتـــــنا نم ةــــياــــقوــلارـيـبادـتــب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91– ديفوك(

: يتأي ام مسري

ريــــبادت ديدمت ىلإ موــــسرمـلا اذه فدــــهي: ىلوألا ةّداملا
)91– ديفوك( انوروــك سوريـف ءاــبو راشــــتنا نم ةياـــقولا ماــــظن
ةحص ىلـع ظاــفحلا ىلإ ةيمارـلا ماـكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو
.انوروك سورـيـف راـشـتنال رـطـخ يأ نـم مـهـتياــمــحو نينطاومـلا

رظحءارجإ،ينطولا بارتلا لماك ربع ،دّدمي :٢ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

ىرخألا عمجتلا تاءاضفو تالفحلا تاعاق ورـّـيسم ضّرعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا عنملا ءارجإ نوفلاخي نيذلا
 .طاشنلا ةسرامم ةصخرل يئاهنلا بحسلا ةبوقع ىلإ ،هالعأ

قيبطتلا ىلع رهسلا ،ةينمألا حلاصملا اذكو ةالولا ىلع نـّيعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف اهيلــع صوـصــــنمـلا رــظـــحلا ريـــبادتـــل مراــــصلا
،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ

.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام دض اذكو

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :3 ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةـــيامـــحلاو ةياـــــقولا ريـــبادتب مازــــتلالا نم ققــــحتلل ةصــــتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
.نيفلاخملا دض هب

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت:4 ةّداملا
سوريـــف ءاــــبو راشتنا  نم ةياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذـــــختمـلا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( اـــنوروـــك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

ربمفون٠1 نم ءادتبا موسرملا اذه ماكحأ يرست:5 ةّداملا
.اموي )12( نيرشعو دحاو ةدمل ةقبطم ىقبتو ،12٠2 ةنس

ةّيمــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رشــــنــــي :٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

6 قفاوملا3٤٤1 ماع يـــناـــثلا عـــيـــبر لوأ يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عــــيـــبر4 يفخّرؤــــم١44-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنــــس ربمفون٩ قــــفاوــــــــملا344١ ماــــع

سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناـــتداــــمـلا امـــيـــس ال،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضـــتقمبو–
،تاــبوـقــعـلا نوـناــق نمـضـتملاو6691 ةـنس وـيــنوــي8 قــفاوـملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتــــمـلاو8891ةنــــس رياـــني62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مـقر نوـناـقــلا ىضــتـقــمبو –
دعاوقلا ددـحي يذلا8991 ةنـــس ويـــنوي72 قــــفاوـــمـلا91٤1 ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامـج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتـقمبو–
لقنلاهيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناـقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتـــــمـلاو٤٠٠2 ةـــــنس تشـــغ٤1 قـــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضــتمـلاو6٠٠2 ةنــــس وـــيلوي٥1 قـــــفاوـــمـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

بـــجر٠2 يـف خرؤـــملا٠1-11 مـــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربــف12 قفاوـــمـلا33٤1 ماع

لاوـــش81يـف خرؤــملا11-81 مــقر نوــناـــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةحصلاب قـلعتمـلاو81٠2 ةنـس وـيـلوــي2 قـفاومـلا93٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا
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ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رشــــنـــي:٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون9 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم444-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون١١ قفاوملا344١ ماع
مـــيلعتلا ةرازو رـــــــييست ةـــــــينازيم يف داــــــــمتعا لقن
.يملعلا ثحبلاو يلاــــــعلا

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناــتداــمــلا اــمــيـس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا21-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
نورشعو ةعبرأو ةئامثالثو انويلم نونامثو ةينامثو ةئام
ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٤23.881( رانيد فلأ
ةناعإ”2٠–63 مقر بابلا  يفو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
.”ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلل

ةئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
فلأ نورشعو ةعبرأو ةئامثالثو انويلم نونامثو ةينامثو
ةرازو رـيـيـسـت ةـيــنازــيـم يف دــّيــقـي )جد٠٠٠.٤23.881( راــنــيد
يـف ةنــّيـبـملا باوــبألا يفو يمـلـعـلا ثـحـبلاو يلاـعــلا ميــلعـتلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يملعلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

11 قفاوملا3٤٤1 ماع يـــناـــثلا عـــيـــبر6 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا لودجلا

2.000.000

2.000.000

2.000.000

90 - 34

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملاةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)عبات( قحلملا لودجلا

3.000.000

23.000.000

100.000.000

14.000.000

22.000.000

6.500.000

6.000.000

174.500.000

174.500.000

176.500.000

176.500.000

11.824.000

11.824.000

11.824.000

11.824.000

11.824.000

188.324.000

05 - 44

09 - 44

12 - 44

15 - 44

17 - 44

18 - 44

19 - 44

04 - 34

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

...........يفاقثلاو يعامتجالا ناسنإلا ملع يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم

.............................................................ايجولونكتويبلا يف ثحبلا زكرم

....................................................ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم

............................................ةراضحلاو ةيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا زكرم

..............................................................................ةئيبلا يف ثحبلا زكرم

.......................................................................كيناكيملا يف ثحبلا زكرم

...........................................................ةينالديصلا مولعلا يف ثحبلا زكرم

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

ةقحلم فيلاكت - يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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يف خرؤملا932-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةنس تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21
ةفصب ،لفكتلا يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي
ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
سوريف ءابو ببسب تاـبوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو
،لدعملا ،)91– ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا
13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرــــــحـــم21يف خرؤـــــملا932-02 مــــــقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس تشغ

مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ماكـــحأ نايرــــس ددــــمـــــي:5 ةّداملا”
ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مرحم21يف خرؤملا02-932
.”1202 ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإ  ،هالعأ روكذملاو٠2٠2

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــشـــنـــي:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا3٤٤1 ماع يـــناـــثلا عـــيـــبر6 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ماع يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٦44-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا لدـعــي،١٢٠٢ ةنس ربمفون١١ قفاوملا344١
2441 ماــــــــع مرـحم21يفخرؤملا932-02 مقر يذــيفنتلا
تاــيفيك ددـــحي يذلا0202 ةـنس تشغ13 قفاوملا
ةـــفصب ،لــــفكتلا يف ةـــيمومعلا ةـــنيزخلا رارــــمتسا
ضورـــــقـلا ىلع ةدــئافلا ةــبسن ضـيفختب ،ةــيئانثتسا
ةــيلاملا تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـــط نم ةــــحونمملا
تابوعص نوهجاوي نيذلا صاوــخلاو تاسسؤملا ةدئافل
.)91 - ديفوك( انوروك سوريف ءابو ببسب

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةّيدرف ميسارم
: يتأي ام ررقي

اراشتسم ،حابصم قيفش دـمحم ّديسلا ّنيعي: ىلوألا ةداملا
.ةصاخلا نوؤشلاب افلكم ،ةيروهمجلا سيئر ىدل

ّةيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرــــملا اذــــــه رــــــشـــــنــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون٤ قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون7
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لالبدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ريمفون7 قفاوملا3441

.ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان هتفصب ،تاريغص

3441 ماـــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤـــــــم يسائر موسرم
نييعت نمـضــتي ،1202 ةنــــس رـــبـــمـــفون4 قـــــفاوــــملا

نوؤشلاب ّفلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم
.ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر نإ

،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

92 يف خّرؤملا7٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
لّدعملا ،اهميظنتو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي
،مّمتملاو

8 يف خّرؤملا93-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنــس رـــيارـــبــف2 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةيـــناــــثلا ىداـــمـــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمــضتي ،1202 ةنــــس ربــــمفوـــن3
لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازــجلا ةلاكولل ماــــعلا
.ةيمنتلاو نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قيفش دمـحمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا

نواعتلل ةيرئازجلا ةلاـــكولل اــــماع اريدم هتفـــــصب ،حابـــــصم
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضوفمو ةداعلا قوف ءارفس
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربوتكأ13 نـم ءادـــتبا ىهـــنت ،1202 ةنـــس ربـــمــفون3 قـــــفاوـــملا

مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا ماهم،1202 ةنس
ةّيرئازـــجلا ةّيروهــــمـــجلل نيـــضوـــفمو ةداـــعلا قوـــف ءارـــفــــــــس

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ،)يلام ةيروهمج( وكامبب ،يحيبش مالعوب–

،)رقشغدم ةيروهمج(وفيرانانتنأب ،لضفب مدقم–

،)نوريماكلا ةيروهمج( يدنوايب ،يواجب قازرم–

،)ادنك( اواتوأب ،يلع جاحلا يبرعلا–

،)نامع ةنطلس( طقسمب ،يقريدمـحم–

،)ايكرت ةيروهمج( ةرقنأب ،يباجع دارم–

،)ةيكيشتلا ةيروهمجلا( غاربب ،فيركوب ديمح–

،)وغنوك ةيروهمج( ليفازاربب ،وتع نبدمـحم–

،)ايسور ةيلارديف( وكسومب ،ةطروك فيرشلادمـحم–

،)ايبيل ةلود( سلبارطب ،يزاجحرداقلادبع–

،)اينابسإ ةكلمم( ديردمب ،طاليم قيفوت–

،)ادنلوه ةكلمم( ياهالب ،نامرقم سانول–

ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا( ندنلب ،حارق نب نامحرلا دبع–
،)ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا

ممألا ةئيه ىدل مئاد لثممو ريـــــــفس ،ينوـــــميم نايـــــفـــس–
،كرويوينب ةدحتملا

،)ناجيبرذأ ةيروهمج( وكابب ،قحلا دبع ةميلس–

ةيـــبرعلا تاراـــــمإلا( يبـــــظوبأب ،ةــــــيرــــهاوـــــط ميرـــكلا دــــبع–
،)ةدحتملا

،)ايلاطيإ ةيروهمج( امورب ،شاطوب دمحأ–

ةئيـــــه ىدل دعاــــسم مئاد لثـــــممو ريــــفس ،قيدـــــصبدمـحم–
،كرويوينب ةدحتملا ممألا

ةيبرعلا لودلا ةعماج فرصت تحت ،ريفس ،يحبار نسح–
.دعاسم ماع نيمأ بصنم يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربوتكأ13 نــــم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربـــمـــفوـــن3 قـــفاوــملا

مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو نيتّديـــسلا ماهم ،1202 ةنــــس
ةّيرئازـــجلا ةّيروــــهـــمجلل نيـــضوـــفــمو ةداـــــعلا قوـــف ءارــــفـــس

: ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ،)ايقيرفإ بونج ةيروهمج( ايروتيربب ،سانول نب ديشر–

،)لاغنيسلا ةيروهمج( راكادب ،ناسح مالعوب–

،)اناغ ةيروهمج( اركأب ،شليلد فسوي–

،)ايبيمان ةيروهمج( كوهدنيوب ،يرابلا دبع يلع ديس–

،)ادنغوأ ةيروهمج( الابمكب ،لابحلوب ديرف–



٦٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦
23م١٢٠٢ ةنس ربمفون١١

لـــيزارـــبلا ةـــيروـــهـــمج( اـــيلــيزارـــبــب ،يــناــمـــحد قــــيــــفوت–
،)ةيلارديفلا

.)اليوزنف ةيروهمج( ساكاركب ،تاسوم نب يتوغ–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع لوألا عـــــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيماع نيلصنق
.ةّيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربوتكأ13 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنــــس ربـــمــفوــــن3 قــــــفاوــــملا

نيلصنق امهتفصب ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم،1202 ةنس
امهفيلكتل ،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيماع
: ىرخأ فئاظوب

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(سيرابب ،يسوم ديعس–

.)ايلاطيإ ةيروهمج(وناليمب ،لاجر يلع–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا

ةّيــــطارـــقـــميّدلا ةّيرئازـــــجلا ةّيروهــــمــــجلل ةلــــصاـــنـــق
.ةّيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربوتكأ13 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا

مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا ماهم،1202 ةنس
مهفيلكتل ،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةلصانق
: ىرخأ فئاظوب

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( زولوتب ،ةجوخ دمحأ ديمحلا دبع–

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ياتيركب ،يدومحم مساقلب–

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( زاوتنوبب ،جوعم ةايح–

.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ينيبوبب ،زيزعب حاجن–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربوتكأ13 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا

امهتفصب ،امهامسا يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم،1202 ةنس
: ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيلصنق

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سينب ،يتاوت ةدح–

.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ييلوبنومب ،يدوعسدمـحم–

،)داشت ةيروهمج( انيماجنب ،كوريب نيدلا نيز–

،)وساف انيكروب ةيروهمج( وقوداقاوب ،رصنيع دمـحم–

،)يوبابميز ةيروهمج( يرارهب ،يعاس نيدلا رصن–

ةيمالسإلا ةيروهمجلا( طشقاونب ،يدودنخ نيدلا رون–
،)ةيناتيروملا

،)ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا( نامعب ،ةبوروب دمـحم–

،)نيرحبلا ةكلمم( ةمانملاب ،يرداق حياسلا–

،)قارعلا ةيروهمج( دادغبب ،ةعاش نب رداقلا دبع–

،)ايراغلب ةيروهمج( ايفوصب ،يوايحي ةفيطل–

،)ديوسلا ةكلمم( ملوهكوتسب ،ةمرك نسحأ–

،)ورغينتنوملاو ايبرص( دارغلبب ،بوشبش ديمحلا دبع–

،)ايناركوأ ةيروهمج( فايكب ،ةراوصوب نيسح–

،)ادنلنف ةيروهمج( يكنسلهب ،يتوتس لاون–

،)ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج( نيكبب ،ةفلاخوب نسحأ–

،)نابايلا( ويكوطب ،فيرشلا نب نيمألا دمـحم–

،)ايسينودنأ ةيروهمج( اتركاجب ،ةيريزع رداقلا دبع–

،)ةيبونجلا ايروك ةيروهمج( لويسب ،يقارد نيمألا دمـحم–

،)ةيكارتشالا مانتيف ةيروهمج( يوناهب ،حارب دمـحم–

،)ايزيلام( روبملالاوكب ،شومير نيدلا رصن–

،)دنهلا ةيروهمج( يهلدوينب ،فيرشلا يحي ةزمح–

ةيمالسإلا ةيروهمجلا( دابآ مالسإب ،يعلق نب لحكل–
،)ةيناتسكابلا

،)ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج( نارهطب ،زيرحأ معنملا دبع–

،)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( نطنشاوب ،ةرقوب ديجم–



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون١١ 24

3441 ماـــــــع لوألا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يــــسائر موسرم
ماـــهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـــس ربمـــفون3 قفاوـــملا

نوؤـــشلا ةرازوـــب صيـــخلـــتلاو تاـــساردــــلاب ّفلكم
.اقباس - ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس91 نم ءادتـــبا ىهــنت ،1202 ةنــــس ربمــــفون3 قـــفاوـــملا

تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،ثيغلب يدوجّديسلا ماهم ،1202 ةنس
.اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع لوألا عــــــيـــبر72 يفخّرؤــــــم يـــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـس ربــــمفون3 قـــفاوـــملا
تاــــقالـــعــلاو يساـــمولـــبدلا دهعـــملل ةـــماـــعلا ةرـــيدــملا
.ةيلودلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربوتكأ13 نم ءادتبا ىهنت  ،1202 ةنس رــبـــمـــفوـــن3 قـــفاوــــملا

ةريدم اهتـــفـصب ،يـــنوـــهرز ةنــــيــــمأ ةّديـــــــــــسلا ماهم ،1202 ةنس
.ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملل ةماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ثوعبم ماـهم ءاــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــفوــــن3
ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صاخ
.ايقيرفإو لحاسلاب فّلكم جراخلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةعــمجوــبّديـــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةنـــس ربـــمــفوـــن3 قــــــفاوــــملا
ةيجراخلا نوؤــــشلا ةرازوب اــــصاـــخ اثوــــعـــبم هتفـــصــــب ،يملد
هفيلكتل ،ايقيرفإو لحاسلاب اّفلكم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر٦ يفخّرؤــــم يـسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون١١ قفاوملا

.نييلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يـــناــثلا عــــيــبر6 يف خّرؤـــــم يسائر موــــسرم بــــجوــــمب
نيّديسلا ماهمىهــنت ،1202 ةنــــس ربـمـــفوــن11 قـــفاوــــملا3441
امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو امهتفصب ،امهامــسا يتآلا

. ىرخأ فئاظاوب

،رئازجلا ةيالو يف ،ةفرش فسوي–

.ةزابيت ةيالو يف ،دبعم دمحأ–

3441 ماــــع يـــناــثلا عـــيـــبر2 يفخّرؤـــــم يـــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــس ربـــمــفون7 قــــفاوـــملا
ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان
.لدعلا ةرازوب جامدإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةريمس ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنــــــس رـبــــمــــفوـــن7 قـــــفاوــــملا

ةماعلا ةيريدملا يف تايئاصحإلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يركز
ةفيظوب اهفيلكتل ،لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتفملا ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنس ربــــمفون7
.تاباغلل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يـــناــــثلا عـــيـــبر2 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــــسرم بجومب
حلاصدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رــبمفون7 قفاوملا3441
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،تاباغلل اماع اشتفم هتفصب ،يراوهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يـــناثلا عــــيــبر2 يفخّرؤــــم يــــسائر موسرم
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون7 قــفاوملا

لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلوكلك ليبن دمـحمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون7 قفاوملا

لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل ةماـعلا ةـــيرــــيدـــملا يف رـــــيدـــــم بئاــــن
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر٧٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3
نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولل

.ةيمنتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يملد ةعمجوبّديسلا ّنيعي ،1202 ةنــــس ربـــــمــــفون3 قــــفاوملا

نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولل اماع اريدم
.ةيمنتلاو



٦٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦
25م١٢٠٢ ةنس ربمفون١١

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلكم ماهم ءاهنإ نــمـــضـــتي ،1202 ةـــنــــس رــبـــمـــفوــــن4
ينطولا نماضتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ميحر لامجّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةأرملا اياضقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون4
.نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ىسوم يديس دـمحمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ناويدل اسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون4
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لاـــــمــــــجدّيـــسلا نّيـــــعي ،1202 ةـــنـــس رـــبـــمـــفوــن4 قــــفاوــــملا

ةرـــسألاو يــنـــطولا نـــماـــضــتلا ةرـــيزو ناوــــيدل اـــســــــيئر ،مـــيـــحر
.ةأرملا اياضقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع يـــناــثلا عـــيــــبر4 يفخّرؤـــم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفوـــن٩ قــــفاوــــملا
.ةريودلل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عـيـــبر٤ يف خّرؤــــم يذــــيــفــنت موـــسرم بــــجوــــمب
ىفطصم ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441
يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتـــــفـــصب ،وـــموـــمــــح
دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةريودلل

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيالو يلاو نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفوـــن١١
.رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ايلاو ،دبعم دمحأّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
.رئازجلا ةيالول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيــــبر2 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موــــسرم
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون7 قــفاوملا

.قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملاب ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةبورخوب يناغلا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون7 قفاوملا

ةيبودنملاب تابكرملا ميقرتل ةينطولا ةيقاطبلل ريدم بئان
.قرطلا يف نمألل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر2 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون7

جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدـملا يف
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةريمس ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمفون7 قفاوملا3441
نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد ةريدم ،يركز
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع لوألا عــــيـــبر82 يفخّرؤـــــم يذـــيـــفــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمــــفون4 قـــفاوــــملا

ةرسألاو ينطولا نـــماـــضــتلا ةرـــيزو ناوــــيد ســــيئر
.ةأرملا اياضقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عـــيـــبر82 يف خّرؤــــم يذـــيـــــفنت موــــسرم بجومب
دـمحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا3441

ينطولا نماضتلا ةريزو ناويدل اسيئر هتفصب ،ىسوم يديس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
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: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم1رركم3 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا٠92–3٠ مقر يذـيـفـنـتلا

ةمدقملا ةناعإلا طورش ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6
ىلإ رارــــقلا اذـــه فدـــهي ،اـــهاوتسمو عـــيراشملا يوذ باـــبشلل

تايفيكو طورشو ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا ديدحت
.اهليومت ةداعإ

ةسسؤم لك ،ةرثعتم ةرغصم ةسسؤم ربتعت :٢ ةداملا
نم نكمتت مل وأ /و اهطاشن ةلوازم نم نكمتت مل ةرغصم
صوصنملا تالاـحـلـل اـقـفو اـهــل ةــحوــنــمملا ضورــقــلا دــيدست
.هاندأ3 ةداملا يف اهيلع

نكمي ،ةيئانثتسا ةفصبو ةرورضلا ةلاح يف :3 ةداملا
زاهج نم نيديفتسملا ،عيراشملا يوذ بابشلا وأ باشلا
ليومت ةداعإ نم ةدافتسالا ،اعيسوتو تاطاشنلا ثادحإ معد
: يهو ،ةرثعتملا ةرغصملا مهتاسسؤم

: اهتاطاشن نوكت يتلا ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا

،اهتنرصعل ريبادت ذاختا نم نكمتت ملو ترثأت–

ةيميظنت وأ ةيعيرشت صوصن رودص ببسب تفقوت–
ميظنتلاو عيرشتلا عم قباطتت نأ ةطيرش ،اهطاشنب ةقلعتم
،امهب لومعملا

فرط نم عيبلل وأ / و زجحلل اهتادعم تضرعتو تفقوت–
نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ىلإ ءوجللا نود ،كونبلا
.عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ

اهتاطاشن تفقوت يتلا ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا
: ببسب

،دروملا عم يئاضق عازن–

يأ وأ ةيعيبط ثراوكل وأ ءابو رثإ تاناويحلا قوفن–
،ةيتوبثلا قئاثولا ميدقت هرثإ ىلع بجوتي ،ثداح

باستــحا متو ،نيمأتــلا تاــكرش فرــط نـــم اـــهضيوـــعـــت–
قيرحو رورم ثداح( يكنبلا ضرقلا ديدستل ضيوعتلا غلبم
،)ةقرسو

لماوع رثإ ،فلتلل داتعلا نم ءزج وأ /و اهداتع ضرعت–
ريرقتب ةقفرم ،)ةيفخ بويعو ،عينصتلا يف بيع( ةيجراخ
.ةربخ

تاسسؤملا باحصأ عيراشملا ووذ بابشلا ديفتسي:4 ةداملا
ةداعإ نم ،هالعأ3 ةداملا يف نوروكذملا ةرثعتملا ةرغصملا

ليومتـلا ةغيص قفو ةرثعتملا ةرغصملا مهتاسسؤم ليومت

لوألا ريزولا حلاصم

قفاوملا344١ ماع رفص٩١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ةرغصملا تاسسؤملا ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٦٢
 .اهليومت ةداعإ تايفيكو طورشو ةرثعتملا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزوّنإ

تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاو
،ةرغصملا

61 يف خرؤملا432-69 مقر يسائرلا موسرملا ىــضـتــقـمب–
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص

 ،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةــــــنس رــــبمتبس8 قـــــفاوملا71٤1 ماــــع يـــناثلا عــــيبر٤2
ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خرؤملا٠٠2-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8991 ةنس وينوي9 قفاوملا91٤1 ماع رفص٤1
ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
هـــــنوناق دـــــيدحتو عــــيراــــشملا ووذ باــــبشلا اـــــهايإ حوــــنمملا
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا

9 يف خرؤملا٠92-3٠ مــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا

خرؤـــملا٠92-٠2 مـــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع رـــفص٤2 يف

لوألا رـــــيزوــــلا ىدـــــــل بدـــــتنملا رــــيزوــــلا تاــــــيحالص ددحي
،ةرغصملا تاسسؤملاب فـــــلكملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا يف روكذملا يثالثلا
ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا٠92
: يتآلاك ،هالعأ روكذملاو3٠٠2

كوـنـبــــــــلا لـمـشـي يذــلا يـثالـثــلا لــيوـــمـتــلا ناوــنــعـــــــــب
: ةيلاملا تاسسؤملاو

يلامجإلا غلبملا نم%٥1 اهردق ةيصخش ةمهاسم–
نييالم )٠1( ةرشع نع رامثتسالا لقي امدنع رامثتسالل
،اهيواسي وأ رانيد

رامثتسالا زجني امدنع%21 اهردق ةيصخش ةمهاسم–
،ايلعلا باضهلاو ةصاخلا قطانملا يف

رامثتسالا زجني امدنع%٠1 اهردق ةيصخش ةمهاسم–
بونجلا قطانم يف

تاسسؤملا باحصأ عيراشملا ووذ بابشلا عضخي:5 ةداملا
ســــــفنل ،هالـــــعأ3 ةداـــملا يف نوروــــــكذملا ةرـــثعتملا ةرـــــــغصملا
لـيوـمـتـلا ةـغـيصب ةـلوـمملا عــيراشملا ىلع ةــقــبــطملا ماــكــحألا
يف اهيلع صوصنملا ةحونمملا تازايتمالل اذكو يثالثلا
.هب لومعملا عيرشتلا راطإ

ةروكذملا تالاحلا ةساردب فلكت ةنجل ثدحت :٦ ةداملا
ةلاكولل ةيئالولا تالاكولا ىوتسم ىلع ،هالعأ )3( ةداملا يف

.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا

ةيئالولا ةلاكولا ريدم اهسأري يتلا ةنجللا لكشتت:٧ ةداملا
يتآلا ءاضعألا نم ،ةيتالواقملا ةيمنتو معدلةينطولا ةلاكولل
 : مهركذ

،بئارضلل ةيئالولا ةيريدملا نع )1( لثمم–

،ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا نع )1( لثمم–

،يلصألا عورشملل لومملا كنبلا نع )1( لثمم–

نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنصل يلحملا بودنملا–
.عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ

: يتأي ام ةنجللا ىلوتت:٨ ةداملا

تالاحلا بسح ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا ليهأت–
ءاقتنا ةنجل ىلع اهضرع دصق ،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا

،رامثتسالا عيراشم ليومتو دامتعاو

تفــقوــت يتــلا ةرــثــعــتملا ةرــغصملا تاسسؤملا دـــيدحت–
3 ةداملا نم3 ةطملا يف ةروكذم ىرخأ بابسأل اهتاطاشن
.هالعأ

ءاعدتسا ىلع ءانب ،)2( نيرهش لك ةنجللا عمتجت :٩ ةداملا
.كلذ ىلإ ةجاحلا تعد امّلك عمتجت نأ نكميو ،اهسيئر نم

ةــــيبلغأ روــــضحبّ الإ ةـــنجللا تالوادــــــم حــــصت ال :٠١ ةداملا
دعب ةنجللا عمتجت ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو .اهئاضعأ
،ذئنيح ،لوادتتو ،لجؤملا عامتجالا خيرات نم مايأ )3( ةثالث

عامتجا لك بقع ررحيو .نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم
ىلإ لسريو ،اهئاضعأ فرط نم عّقوي تالوادملل رضحم
خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ هاصقأ لجأ يف ةنجللا ءاضعأ
.عامتجالا داقعنا

لّومملا كنبلا لثمم بايغ يف ةنجللا تالوادم حصت الو
.يلصألا عورشملل

.نيرضاحلا ءاضعألا ةيبغأب ةنجللا تارارق ذختت:١١ ةداملا
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو

باشلا ىلع بجي ،ليومتلا ةداعإ نم ةدافتسالل:٢١ ةداملا
مهتاســــــسؤــــم ترثــــعت نـــــيذلا عيراــــشملا باــــحــــصأ باـــــبــــشلا وأ
: ةيتآلا طورشلا اوفوتسي نأ ،ةرغصملا

اهدعي ةيداصتقا ةينقت ةساردو افلم رمثتسملا ميدقت–
،هليومت ةداعإ دارملا رامثتسالا ةيدودرم لوح لهؤم ريبخ

عاجرتسال ةيذيفنتلاو ةينوناقلا تاءارجإلا لك ذافنتسا–
،ذيفنتلا ةلاحتسا عم ،داتعلا ةداعتسا وأ ضرقلا

ةداعإل نييفاك ريغ غلبملاو داتعلل نيمأتلا ةكرش ضيوعت–
،طاشنلا ثعب

يكـنـبــلا ضرــقــلا ةــلودــج ةداــعإ نــم ةسسؤملا ةداــفــتسا–
،أفاكملا ريغ ضرقلاو

وأ يفرحلا ةــقاطب وأ حالــــفلا ةـــقاطب وأ يراـــجتلا لـــجسلا–
نوكت نأ بجي ةرثعتملا ةرغصملا ةسسؤملل دامتعالا رارق

،بلطلا ميدقت ءانثأ لوعفملا ةيراس

حلاصم هاجت ةرثعتملا ةرغصملا ةسسؤملا ةيعضو تابثإ–
،بئارضلا

هاــــجت ةرـــثعتملا ةرـــغصملا ةـــسسؤملا ةـــيعضو تاـــبثإ–
.يعامتجالا نامضلا قيدانص

ةرغصملا ةسسؤملا ليهأت ىلع ةنجللا ةقفاوم دعب :3١ ةداملا
دامتعاو ءاقتنال ةيئالولا ةنجللا ىلع فلملا ضرعي ،ةرثعتملا

1 رركم3 ةداملا ماكحأل اقبط ،رامثتسالا عيراشم ليومتو
بـــجر9 يـف خرؤــملا٠92–3٠ مــقر يذــيــفـنتـلا موــسرـملا نـم
.هالعأ روكذملاو3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع

باشلا ،ليومتلا ةداعإ تاءارجإ نم ىنثتسي :4١ ةداملا
: ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا باحصأ بابشلا وأ

،لالغتسالل يفاضإلا أفاكملا ريغ ضرقلا نم ةديفتسملا–

نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص فرط نم ةضوعملا–
،عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ

ضرقلاب ةقلعتم ةيئانثتسا تاءارجإ يأ نم تدافتسا يتلا–
،ةلاكولا ضرق وأ /و يكنبلا
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يف خّرؤملا092-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو– 
دّدحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا2441 ماع رفص42

فــــــّلكملا ،لوألا رـــــيزولا ىدــــــل بدـــــتنملا رــــيزوـــلا تاـــيحالص
 ،ةرغصملا تاسسؤملاب

: يتأي ام نارّرـقي

نـــــــم1 ررـــــكم11 ةداـــــملا ماـــــكحأل اــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
4241 ماع بجر9 يف خّرؤملا092-30 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةناعإلا طورش دّدحي يذلا3002 ةنس ربمتبس6 قفاوملا
رارقلا اذه فدهي ،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا
يفاضإلا أفاكملا ريغ ضرقلا حنم تايفيكو طورش ديدحت ىلإ
يوذ باــــبــشلا وأ باــــــشلل ،ةـــيئانثتسا ةـــــــفصب ،لالـــــــغتسالل
ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا معد نم نيديفتسملا عيراشملا
  .ةيتالواقملا

،لالغتسالل يفاضإلا أفاكملا ريغ ضرقلا دّدحي :2 ةداملا
)000.000.1( نوـــيلم زواــــجتي ال غــــلبمب ،ةـــيئانثتسا ةـــــفصب
.رانيد

،عيراشملا يوذ بابشلا وأ باشلا ىلع بجي:3 ةداملا
نأ ،لالـــــــغتسالل يفاــــضإ أفاـــــكم رـــــيغ ضرــــق نــــم ةداــــفتسالل
: ةيتآلا طورشلا اوفوتسي

صقن وأ مادعنا ةلاح يف ةرغصملا ةسسؤملا نوكت نأ– 
،ةلويسلا

عاديإ دنع طاشن ةلاح يف ةرغصملا ةسسؤملا نوكت نأ– 
،ضرقلا بلط

،ادوجوم ةرغصملا ةسسؤملل يساسألا داتعلا نوكي نأ– 

ةلافكلا قودنص نم ةضوعم ةرغصملا ةسسؤملا نوكتّ الأ– 
بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا
.عيراشملا ووذ

ةداـــفتسا اــهلالخ نـــم نـــكمي يـــتلا تالاــــحلا دّدــــــحت:4 ةداملا
أفاـــــــكم رـــــيغ ضرــــق نـــــم عـــــيراشملا يوذ باــــبشلا وأ باــــشلا
: يتأي امك ،لالغتسالل يفاضإ

ةيمومع تاقفص زاجنإل ةيلاملا ةلويسلا صقن وأ مادعنا– 
لاغشألا تاعاطق فلتخم يف ذيفنتلا لاجآب ةددحم ةصاخ وأ
ةيحالفلا لاغشألاو ةيفيرلا لاغشألاو ءانبلاو يرلاو ةيمومعلا

،ةلصلا تاذ تاعاطقلا اذكو ةيباغلاو

ةـيلوألا داوـملا ءاــنتقال ةـــيلاملا ةــــلويسلا صــــقن وأ مادــــعنا– 
،ةلصلا تاذ نيومتلل

تايبلط زاجنإ لجأ نم ةيلاملا ةلويسلا صقن وأ مادعنا– 
،ةصاخ

ماعنألا ةـــيذغأ ءاــــنتقال ةـــــيلاملا ةـــــلويسلا صـــــقن وأ مادـــــعنا– 
،ةدمسألاو روذبلاو

عيبب اهباحصأ ماق يتلا ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا–
.هتيفصت وأ /و داتعلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــه رـــــشني:5١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس62 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص91 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
حنم تايفيكو طورش دّدحي،1202 ةنس ربمتبس62
.لالغتسالل يفاضإلا أفاكملا ريغ ضرقلا

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

 ،ةيلاملا ريزو ّنإ

تاسسؤملاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاو
 ،ةرغصملا

61 يف خّرؤملا432-69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب– 
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا7141 ماع رفص

 ،مّمتملاو لّدعملا ،بابشلا ليغشت

يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو– 
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو– 
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةــــــنس رــــبمتبس8 قـــــفاوملا71٤1 ماــــع يـــناثلا عــــيبر٤2
ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خّرؤملا002-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو– 
نمضتملاو8991 ةنس وينوي9 قفاوملا9141 ماع رفص41
ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
هـــنوــــناــق ديدــــــحتو عـــيراشـــملا ووذ بابـــــشلا اـــهاـــيإ حوــنـــــمـــملا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا

9 يف خّرؤملا092-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو– 
دّدحي يذلا3002 ةنس ربمتبس6 قفاوملا4241 ماع بجر

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
 ،مّمتملاو لّدعملا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

تافايض ميسن
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تازيهجتلا بطع حيلصتل ةيلاملا ةلويسلا صقن وأ مادعنا– 
.طاشنلا ةلوازمل ةيرورضلا قحاوللاو رايغلا عطق ءانتقاو

وأ مادـــــــعنا ةــــلاح يف ةرــــغصم ةــــسسؤم راـــبتعال :5 ةداملا
ةرغصملا ةسسؤملا بحاص ىلع بجي ،ةيلاملا ةلويسلا صقن
ةنّيحم ةيبساحملا قئاثولا وأ/و ةيبيرضلا قئاثولا ميدقت
.ةقوثومو

ةروكذملا تالاحلا ةساردب فلكت ةنجل ثدحت :6 ةداملا
ةلاكولل ةيئالولا تالاكولا ىوتسم ىلع ،هالعأ4 ةداملا يف

.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا

6 ةداــملا يف اــهيلع صوـــصنملا ةــــنجّللا لـــــكشتت :7 ةداملا
ةينطولا ةلاكولل ةيئالولا ةلاكولا ريدم اهسأري يتلا ،هالعأ
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

،ةلاكولل ةبساحملاو ةيلاملا ةحلصم سيئر– 
،ةلاكولل ةقفارملا ةحلصم سيئر– 
.ةلاكولل تاعزانملاو ليصحتلاو ةعباتملا ةحلصم سيئر– 

بابشلا وأ باشلا تابلط ةسارد ةنجّللا ىلوتت:8 ةداملا
يفاـــــضإ أفاــــكم رـــــيغ ضرـــــق نـــم ةداــــــفتسالل عـــيراشملا يوذ
.اهيف لصفلاو لالغتسالل

،اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنجّللا عمتجت :9 ةداملا
.لالغتسالل يفاضإلا أفاكملا ريغ ضرقلا تابلط عاديإ ةبسانمب

ةيبلغأ روـــضحبّ الإ ةـــنّجللا تاــــعامتجا حــــصتال :01 ةداملا
دعب ةنجّللا عمتجت ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو ،اهئاضعأ
لوادتتو ،لجؤملا عامتجالا خيرات نم لمع مايأ )3( ةثالث
لك بقع رّرحيو .نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ةنجّللا
،اهئاضعأ فرط نم اعّقوم ةنجّللا تالوادمل رضحم عامتجا

فرط نم هيلع رشؤمو عّقوم صاخ لجس يف هنيودت متيو
.ةنجّللا سيئر

ضرق ةيقافتا ماربإ متي ،ةقفاوملا ةلاح يف :11 ةداملا
ةلاكولا نيب )1( ةدحاو ةنس ةدمل لالغتسالل يفاضإ أفاكم ريغ
دــــــيدست تاــــيفيك دّدـــحت عــــيراشملا يوذ باــــبشلا وأ باــــشلاو
.ضرقلا اذه

ةّيروهمجلل ّةيـــمسّرلا ةدـــيرجلا يف رارـــقلا اذـه رــشني :21 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ىدل بدتنملا ريزولا
فّلكملا ،لوألا ريزولا
ةرغصملا تاسسؤملاب

تافايض ميسن

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ماع يناثلا عيبر لوأ يفخّرؤم كرتشم يرازورارق
ةـــمئاــق ددـــحي ،١٢٠٢ ةنـــس ربــــــــمــفون٦ قـــفاوملا344١
مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
مــعدـــل يــنـــطولا قودـــنــصلا"هـــناوــنــع يذـــلا٢٠3-٧٨٠
."بابشلا ليغشت

–––––––––––

،ةيلاملا ريزوّنإ

تاسسؤملاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاو
،ةرغصملا

ماع ناضمر٥1 يف خرؤملا11-99 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠2٤1
،هنم98 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،٠٠٠2  ةنسل

63٤1 ماع لاوش7 يف خرؤملا1٠-٥1 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةـيـلاملا نوـناـق نــمضتملاو٥1٠2 ةـنس وـيــلوــي32 قـــفاوملا
،هنم96 ةداملا اميس ال ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع لاوش72 يف خرؤملا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،هنم1٤ ةداملا اميسال ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٤32-69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص61
،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو– 
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٤2 يف خرؤملا٥92-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا71٤1 ماع يناثلا عيبر
2٠3-78٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،"بابشلا ليغــــشت معدل ينـــطولا قودنــــصلا" هــناوـــنع يذلا
،هنم٤ ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا692–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا71٤1 ماع يناثلا عيبر٤2
ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

9 يفخرؤملا٠92–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا
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: يثالثلا ليومتلا ناونعب *

هذه لقت امدنع ،رامثتسالل ةيلامجإلا ةفلكلا نم ٥1%–
،اهيواست وأ رانيد نييالم )٠1( ةرشع نع ةفلكلا

ةفلكلا لقت امدنع ،رامثتسالل ةيلامجإلا ةفلكلا نم 81%–
رامثتسالل ةبسنلاب اهيواست وأ رانيد نييالم )٠1( ةرشع نع
،ايلعلا باضهلاو ةصاخلا قطانملا يف زجنملا

ةفلكلا لقت امدنع ،رامثتسالل ةيلامجالا ةفلكلا نم ٠2%–
رامثتسالل ةبسنلاب اهيواست وأ رانيد نييالم )٠1( ةرشع نع
،بونجلا قطانم يف زجنملا

ةفلكلا لقت امدنع ،رامثتسالل ةيلامجإلا ةفلكلا نم ٥2%–
ةبلطلل ةبسنلاب اهيواست وأ رانيد نييالم )٠1( ةرشع نع
.عيراشملا يوذ لاطبلا بابشلاو راكفألا يلماح

: يئانثلا ليومتلا ناونعب *

هذه لقت امدنع ،رامثتسالل ةيلامجإلا ةفلكلا نم %٠٥–
.اهيواست وأ رانيد نييالم )٠1( ةرشع نع ةفلكلا

دنع ،ةحونمملا ةأفاكملا ريغ ةيفاضإلا ضورقلا غلبم–
مـيـظـنـتـلا يف اـهــيــلــع صوصنملا طورشلــل اــقــبــط ،ةرورضلا
: يتأي امك عيراشملا باحصأ بابشلا ةدئافل ،هب لومعملا

لفـــــكتلل ،رانيد )٠٠٠.٠٠٥( فــــلأ ةئامـــســـمـــخ غـــــلبم–1
صصخم ئناوملا ىوتسم ىلع وسر ناكم وأ ،لحملا راجيإب
ةطشنألا ءانثتساب تامدخلاو علسلا جاتنإ ةطشنأ ثادحإل
،ةميقملا ريغ

)جد٠٠٠.٠٠٠.1( راــــنــيد نوـــيـــلم زواـــجــتــي ال غـــلـــبم–2
.ةيئانثتسا ةفصب حنمي ،لالغتسالل

بابشلل ةحونمملا ضورقلا دئاوف بسن ضيفخت–
: عيراشملا يوذ

ةصاخلا تارامثتسالا ضورق ىلع ةدئافلا بسن ضيفخت
كونبلا فرط نم ةحونمملا ةطشنألا عيسوت وأ ثادحإب
يسائرلا موسرملا نم7 ةداملل اقبط ،ةيلاملا تاسسؤملاو
ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص61 يف خرؤملا٤32–69 مقر

نيدملا لدعملا نم %٠٠1 ـب ةددحملا ،هالعأ روـــكذــملاو6991 ةنس
تارامثتسالا ناونعب ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا هقبطت يذلا
.تاطاشنلا تاعاطق لك يف ةزجنملا

يقاب ىلع ،هالـعأ ةرـــــقــــــفلا يف روكذـــــملا ضيـــفـــختلا قــــبطي
،31٠2 ةنس ويلوي7 خيرات دنع ةيكنبلا ضورقلا دادس لاجآ

.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

يتلا عــيراشـــملل ةـــيئانثتسا ةـــفصب ةحونمملا ةوالعلا –
اهغلبم ريغتي يتلاو ةّميقةيـــــــجولوـــنكت ةزـيم ىلع يوطنت
ىلع هرثأ اذكو ،يجولونكتلا هاوتحمو عورشملا ةيمهأ بسح
ةوالعلا زواـجــتت نأ نكــــمي الو .يــنـــطولا وأ يلــــحملا داــصـــــتقالا
.رامثتسالا ةفلك نم %٠1 ةبسن ةروكذملا

يف خرؤملا681–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةـنس وـيلوي٠2 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةدــعقلا يذ82
فلـــكــملا ،لوألا رــــيزولا ىدل بدتـــــنــملا رـــيزولا ىلإ دنــــــسي
ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاسسؤملاب
،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

يف خرؤملا٠92–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2

فلــكــــملا ،لوألا رــــيزولا ىدل بدـــــتــــنملا ريزولا تاـــيــــحالــــص
،ةرغصملا تاسسؤملاب

ناضمر12 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةمئاق ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي62 قفاوملا73٤1 ماع
2٠3–78٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
،"بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا

 : يتأي ام نارّرقي

يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
8 قفاوملا71٤1 ماع يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا٥92-69 مقر

ىلإ رارـــــــقلا اذـــه فدـــهــي ،هالـــعأ روـــكذــملاو6991 ةـــــنـــس رــبـــمــتــــبس
صاخلا صيــصــــخــتلا باـــســـح تاقـــــفنو تادارـــيإ ةـــمئاـــقديدـــــحت
ليغشت معدل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3-78٠ مقر
."بابشلا

مقر صاخلا صيصختلا باسح تاداريإ ددحت:٢ ةداملا
ليــــغـــشت مــــعدل ينــــطولا قودــنـــــصلا" هناوـــــنــع يذـــلا2٠3-78٠
: يتأي امك ،"بابشلا

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

،ةيلاملا نيناوق بجومب ةسسؤملا ةيعونلا موسرلا لصاوح–

2٠3-9٤٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر نم ءزج–
،هلافقإ دنع "ليغشتلا ةيقرتل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا

نيلواقملل ةحونمملا دئاوف نودب ضورقلا ديدست لصاح–
،بابشلا

.ىرخألا تامهاسملا وأ دراوملا عيمج–

مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفن قلعتت:3 ةداملا
ليــــغــــشـــت معدل ينــطولا قودـــنــــصلا" هــــناوــنع يذلا2٠3-78٠
: يتأي امب ،"بابشلا

عيراشملا يوذ بابشلل دئاوف نودب ضورقلا حنم–
: ةرغصم ةسسؤم ةماقإ لجأ نم

7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةأفاكملا ريغ ضورقلا غلبم
ماع رفص61 يف خرؤملا٤32-69 مقر يسائرلا موسرملا نم
ريغتي يذلا ،هالعأ روكذملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1
ددحيو ،ةطشنألا عيسوت وأ ثادحإل رامثتسالا ةفلك بسح
: ةيتآلا تايوتسملاو ليومتلا يتغيص بسح



٦٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦
31م١٢٠٢ ةنس ربمفون١١

نـيوـكـتـلا لاـمـعأو تارـبخلاو تاساردـلاـب لـفـكـتـلا–
معدل ةينطولا ةلاكولا فرط نم ةسمتلملا وأ ةزجنملا

: ةيتالواقملا ةيمنتو

ةسسؤملا رييستب قلعتملا نيوكتلاب ةطبترملا فيراصملا
.عيراشملا باحصأ بابشلل

تاسسؤملاو كونبلا حلاصل ةحونمملا تانامضلاحنم –
،ةيلاملا

جمارــبلا ذيفــنتب ةطــبـــترـــملا ريــيـــستلا فـــيراـــصــــم–
ةقلعتملا اهنم اميس ال ،هالعأ ةروكذملا لامعألاو تاناعإلاو
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ريسب

اهنم اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :4 ةداملا
ماع ناــــضـــمر12 يف خرؤــــملا كرتـــشـــملا يرازولا رارـقلاماكحأ
تاداريإ ةمئاق ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي62 قفاوملا73٤1
هناونع يذلا2٠3-78٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
."بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنصلا"

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

6 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع يـــناـــثلا عــــيـــبر لوأ يف رئازــــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنسربمفون

ماع لاوش7 يف خرؤملا1٠–٥1 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا63٤1
،هنم96 ةداملا اميس ال ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع لاوش72 يف خرؤملا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،هنم1٤ ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٤32–69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص61
،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو– 
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس ريارـبف٥1 قـــفاوـــملا٥1٤1 ماع ناــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٥92–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةنس ربـــمتـــبس8 قــــفاوـــملا71٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤2
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا

لـــيـــغـــشت مــــعدل يـــنـــطولا قودـــنـــصلا“ هـــناوـــنــــع يذلا2٠3–78٠
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،بابشلا

يف خرؤملا692–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا71٤1 ماع يناثلا عيبر٤2
ةيتالواقملا ةيمنتو  معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

9 يف خرؤملا٠92–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا681–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةـنس وـيلوي٠2 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةدــعقلا يذ82
فــــلـــكـــملا لوألا رــــيزوـــلا ىدل بدــــتـــنــملا رـــيزوـــلا ىلإ دــــنــــسي
ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاسسؤملاب
،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

يف خرؤملا٠92–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوـــملا2٤٤1 ماع رفــــص٤2

فـــلـــكـــملا ،لوألا رـــــيزوــــلا ىدل بدـــــتــــنــملا رـــيزوـــلا تاــــيــــحالـــــــص
،ةرغصملا تاسسؤملاب

ناضمر12 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا61٠2 ةنـس ويــنوـــي62 قفاوـــــملا73٤1 ماع
يذلا2٠3–78٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم
،”بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنصلا“ هناونع

ىدل بدتنملا ريزولا
فّلكملا ،لوألا ريزولا
ةرغصملا تاسسؤملاب

تافايض ميسن

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

`````````````````````````H`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر لوأ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٦ قفاوـــملا344١
مقر صاخلا صيــصـــخـتلا باســـح ميـــيــــقتو ةعــــباـــتم
مـــعدل ينـــطولا قودـــنـــصلا“ هـــناوـــنـــع يذلا٢٠3–٧٨٠
.”بابشلا ليغشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

تاسسؤملاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاو
،ةرغصملا

ماع ناضمر٥1 يف خرؤملا11–99 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوـناـق نـمضتملاو9991 ةـنسرـبـمسيد32 قـــفاوملا٠2٤1
،هنم98 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون١١ 32

لئاـــصـــح ساــسأ ىلع ،ةـــيــتالواــــقــملا ةـــيــمــــنـــتو مـــعدل ةــــيـــنــــطولا
رــيرـــقت اذـــكو ،ةروــــكذــملا ةـــلاـــكولا اهلـــسرــت يــتلا تاــــطاـــشـــنلا
تاونسلاب ةقلعـــتملا تاـــباـــســحلا يظـــفاـــحم رـــيراــقتو رـــيــيــستلا
.ةقباسلا ةيلاملا

نيعتي ،بابشلا ليغشت معد زاهج مييقت راطإ يف :٦ ةداملا
2٠3–78٠ مــقر صاـــخلا صـــيصـــختلا باســـح فرــص رــــمآ ىلع
لبق ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىلإ لــــسري نأ ،هالـــعأ روكذـــملا

ةققحملا جئاتنلا ىلع يوتحي الصفم اريرقت ،رطش لك ريرحت
اهرثأ اذكو ،ةددحملا فادهألل ةبسنلاب جئاتنلا هذه ليلحتو
.يداصتقالاو يعامتجالا

لاــمـــعــتــسا ةـــبـــقارـــم تاـــيــفـــيكو ةـــعباــتم نــمــــضــــت :٧ ةداملا
حلاــصم ،بابـــشلا ليــــغشت معدل ينــــطولا قودـــنـــصلا تادارــــيإ
 .ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا

اذكو قئاثولا لك بلطل حلاصملا هذه لهؤت ،ةفصلا هذهبو
معدل ةينطولا ةلاكولا نم ةيرورضلا ةبساحملا تادنتسم لك
.ةيتالواقملا ةيمنتو

دراوم لامعتسا نع ةيونس ةليصح لاسرإ بجي :٨ ةداملا
قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–78٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح
،ةحونمملا تاناعإلا غلابم نيبت ”بابشلا ليغشت معدل ينطولا

يف ةيلاملاب فلكملا ريزوــــــــلا ىلإ ،فرصلاب رــمآلا فرــــط نــــم
.ةيلام ةنس لك ةياهن

ينطولا قودنصلا تاداريإ لمعتست ّالأ بجي :٩ ةداملا
.اهلجأ نم تحنم يتلا تاياغلل ّالإ بابشلا ليغشت معدل

اهنم اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :٠١ ةداملا
73٤1 ماع ناضمر12 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ
مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي62 قفاوملا

هـــناوــــــنــــع يذلا2٠3–78٠ مـــــــقر صاــــخلا صيــــــصــــــخـــتلا باـــســـح
.”بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنــصلا“

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :١١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

6 قفاوملا3٤٤1 ماــع يــناـــثلا عـــيــبر لوأ يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

عيبرلوأيف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةمئاق ددحي يذلا12٠2 ةنس ربمفون6 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا
2٠3–78٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
،”بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنصلا“هناونع يذلا

 :يتأي ام نارّرقي

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
8 قفاوملا71٤1  ماع يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا٥92–69 مقر

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،6991 ةنسربمتبس
باســــح مــيـــيـــقتو ةعـــباتم تايــفـــيك دـــيدـــــحت ىلإ رارــــقلا اذــــه
قودــنـــصلا“ هـــناوـــنـــع يذـــلا2٠3–78٠ مــــقر صاــــخلا صـــيـــصـــخـــتلا
.”بابشلا ليغشت معدل ينطولا

صيصختلا باســحب ةقلعـــتـــملا تاــيلــمـــعلا ددــــحت:٢ ةداملا
معدل ينطولا قودنصلا“ هناوـــنع يذـــلا2٠3–78٠ مقر صاــــــخلا

فلكملا ريزولا هدعي يذلا لامعألا جمانرب يف ”بابشلا ليغشت
لاجآ اذكو فادهألا هيف حضوي يذلاو ،ةرغصملا تاسسؤملاب
.زاجنإلا

قودنصلا تانامضو ضورقلاو تاليومتلا حنمت :3 ةداملا
عيراشــملا باحـــصأ بابــــشلل بابـــشلا ليـــغـــشت مـــعدل ينـــــطولا

كرتشملا يرازولا رارقلا يف ةددحملا عيراشملاو لامعألا زاجنإل
ةنس ربمفون6 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا

صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي يذلا12٠2
معدل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–78٠ مقر صاخلا

.”بابشلا ليغشت

صيــصـــختلا باـــســح تاقــفنو تادارـــيإ عـــضـــــخت :4 ةداملا
معدل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–78٠ مقر صاخلا

ماـــكـــحألل اقـــبـــــط ،ةــلودلا ةـــبـــقارـــم ةزــــهـــجأل ”باـــبـــشلا ليـــغــــــشت
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو
.امهب

لومملا بابشلا ليغشت معد زاهج ةعباتم راطإ يف :5 ةداملا
لسرت ،بابــشلا ليــغشت مـــعدل ينـــطولا قودنــــصلا دراوـــــم نم
ةيدام ةيعضوو قودنصلا اذه تاقفنو تاداريإل ةيلام ةيعضو
نـيواـنـعـلا بسح ةــعزوــم ،ضورــقــلا مادــخــتسا لــئاصح اذــكو
خرؤملا٥92–69 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملل اقبط

6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا71٤1 ماع يناثلا عيبر٤2 يف
ريزولا ىلإ،انوناق ةرربملاو ًاقباس ةحونمملا ،هالعأ روكذملاو
.رطش لك ريرحت دنع ،ةيلاملاب فلكملا

تاــــقــــفــنـــلاو تادارــــــــــيإلل ةـــــيلاـــملا ةــيـــعـــضولا نوــــــكت نأ بـــجي
،ةيقيقحلا تاكالهتسالا ةيعضوب ةمعدم ةيداملا ةيعضولاو
ةلاكولاو ،قودنصلل فرصلاب رمآلا فرط نم اهيلع ارشؤم

ىدل بدتنملا ريزولا
فّلكملا ،لوألا ريزولا
ةرغصملا تاسسؤملاب

تافايض ميسن

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

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


