
٣٤٤١ ماع لاوش ٨١ سيمخلا ٤٣ ددعلا

م٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

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

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

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

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



تارارق

ةيروتسدلا ةمكحملا

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 1٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 2٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 3٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / ٤٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / ٥٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 6٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 7٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 8٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 9٠ مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / ٠1 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 11 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 21 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 31 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / ٤1 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / ٥1 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 61 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 71 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 81 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 91 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / ٠2 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 12 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 22 مقر رارق

.......................................................22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د عد /د م .ق / 32 مقر رارق

ةّيدرف ميسارم

 ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

 ليلاحتلاو تايئاصحإلا مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةلودلا سلجمب

 ينطولا سلجملاب ناويدلا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 2
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 ةيريدملاب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 01 قفاوملا 3441 ماع لاوش 9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا

 ةلاكولاب ةيرشبلا دراوملا مسق ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا

 دصرملاب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................يندملا عمتجملل ينطولا

 عمتجملل ينطولا دصرملاب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................................يندملا

 مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 01 قفاوملا 3441 ماع لاوش 9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةيئاضفلا تاينقتلاو ةيزيدويجلا

 ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارفس نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا

 يداصتقالا ينطولا سلجملاب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو

...نيتيالو يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...اقباس – نيدهاجملا ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يوذو نيدهاجملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................................................قوقحلا

 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

 يعامتجالا طاشنلل نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................نيتيرادإ نيتـعـطاـقمب

 ةحالفلا ريزو ناويد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 11 قفاوملا 3441 ماع لاوش 01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو

 تاباختنالاو ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف نيبختنملاو

...مناغتسم ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ةددجتملا تاـقاـطـلاو

 يوذو نيدهاجملا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................................................قوقحلا

...تايالولا ضعب يف نيدهاجملل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيبرتلا طاسوأ يف ةضايرلا ةيقرت ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةصصختملا طاسوألا يفو عيمجلل ةضايرلاو نيوكتلاو

.................تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو يف ةيكلساللاو

٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
3م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

)عبات( سرهف
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ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 4

 يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييعت نانمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف نماضتلاو

 ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................سابع ينب ةيالو يف

 ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................نوميميت

 ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................تارداصلا

.................................نيتيالو يف ةراجتلل نيريدم  نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيرشبلا دراوملا نيمثتو نيوكتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

......................................ةئيبلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 حلاصملل فص طابضو طابض نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يام 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب نمألل ةيركسعلا

ةيلاملا ةرازو

 لكايه ميظنتو تاــــــيحالص ددــــــــحي ،22٠2 ةــــــنس لـــــــــــيربأ 7 قــــــــفاوـــــملا 3٤٤1 ماــــع ناــــضمر 6 يف خّرؤــــم كرــــــتشم يرازو رارــــق
...........................................................................................................................................ةينطولا كالمألل ةيوهجلا ةيريدملا

 نيريدملل يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلس ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 11 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................ةينطولا كالمألل نييوهجلا

 ةينازيملاو لئاسولا ريدم بئان ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتـي ،2202 ةـــنس ليربأ ٥2 قفاوملا 3441 ماع ناضمر ٤2 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 2441 ماع ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا 3441 ماع ىلوألا ىدامج 42 يف خّرؤم رارق
.............................................براجتلل ينطولا ربخملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو1202 ةنس يفناج 31 قفاوملا

)عبات( سرهف
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٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
5م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

ةيروتسدلا ةمكحملا
 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد /د م .ق / ١٠ مقر رارق

.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوــملا اـــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــب –
،هنم ٥22و

 يـف خرؤــملا 61-81 مــقر يوـضـــعـلا نوــناـــقــلا ىــضـتـقـــمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
،ممتملاو لدعملا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

  ةيروــتـسدــلا مدـــعـــب عـــفدـــلاـــب ةـــلاـــحإلا رارـق ىلــع ءاـــنــبو –
 12٠2 ةــنـس رــبوــتــكأ ٥ يـف خرؤــملا ،اــيــلــعــلا ةـــمـــــكــــــحملا نــم

 طبض ةباـتــك ىدـــل لــجــســملاو 8٠٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت
 تــحـت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1  خيراتب يروتسدلا سلجملا

 يماحملا )ـه.ع( ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتملاو د عد/٤٠-12٠2 مقر
 وــعدــملا قــح يـف ،ةــلودـــلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا
 مقر نوناقلا نم ٤ -37 ةداملا ةيروتــسد مدع هيف يعّدي )م.ع(
 ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا ٠9-11

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس

 ســــيئر ىلإ ةــــلــــسرــــملا تاراـــعـــشإلا ىلع عالـــــــطالا دــــــــعـــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا
 ايلعلا ةــمـكـحملا ىدـــل ماــعـــلا بـــئاــنــلاو لوألا رـــيزوـــلاو يـــنــطوــلا

 ربوتكأ 12 خيراتب فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتـكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس

 نــم ةــمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملا ىلع عالــطالا دـــعـــبو –
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

تارارق
 نــم ةــمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملا ىلع عالــطالا دـــعـــبو –

 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )ـه.ع( ذاتسألا فرط
 اــهــيــف سمــتــلــي يتــلا )م.ع( وــعدملا قــح يف ،ةــلودــلا سلــجـــمو
 قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا

 ةيئادتبا ماكحأب اهئاضق يف ،هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب
 جامدإلا ةداعإو يفسعتلا حيرستلا ءاغلإ صخي اميف ةيئاهنو
  73 ةداملا ماكحأل ةفلاخم تءاج اهنأ ىلع ادّكؤم ،ضيوعتلا عم
 ةيساوس نينطاوملا لك“ : نأ ىلع صنت يتلا روتسدلا نم
 نأ نكمي الو ،ةيواستم ةيامح يف قحلا مهلو نوناقلا مامأ
 ،سنجلا وأ ،قرعلا وأ ،دلوملا ىلإ هببس دوعي زييمت يأب عرذتي
 ،”يعامتجا وأ يصخش رخآ فرظ وأ طرش يأ وأ ،يأرلا وأ

 ىلع صنت يتلا روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةدامللو
 طورش ددحيو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا نوناقلا نمضي“ نأ

،”هقيبطت تاءارجإو

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)ـه.ع( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلا )م.ع( وعدملا قح يف

 نينطاوملا نيب ةاواسملا نمضي روتسدلا نأ ىلع دكؤت يتلا
 ام وهو هنم ٥61و 73 نيتداملا بجومب ءاضقلاو نوناقلا مامأ
 اهكاهتنال روتسدلل ةفلاخم عفدلا عوضوم ٤-37 ةداملا لعجي
 ىلع يضاقتلا يف يعدملا قحو نينطاوملا نيب ةاواسملا أدبم
،نيتجرد

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ روكذملاو ،لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم
 )ـه.ع( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )م.ع( وعدملا نأ ثيح –

 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمــكـــحملا يغلت ،ةمزلـــملا ةيقافتالا وأ/و ةيـــنوناــــقلا تاءارــــجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هـب لوـمـعملا ءارـجإلاـب ماـيـقـلاــب مدــخــتسملا مزــلــتو تاءارــجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــــــح اذإو .هـلـمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتــي يذــلا رــجألا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 6

 اـيـئادـتـبا ردصت مـهـجاـمدإ ةداـعإو لاـمـعـلا حـيرستـب ةـقــلــعــتملا
 روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا نأ نيح يف ،ايئاهنو
 عّرشملا كلذب نوكيو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا يف قحلا يطعت

 دق لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا صن يف
 ،نيتجرد ىلع يضاقتلا قح ةسرامم يف نيضاقتملا نيب زيم
 ةرقفلا( ٥61 ةداملا ةحارص هتسّرك ام عم ىشامتي ال ام وهو
 أدبم عم ايشامتو كلذ نع الضفو ،روتسدلا نم )ةريخألا
 نوناقلا مامأ نينطاوملا لكل روتسدلا هنمضي يذلا ةاواسملا

 هنإف ،هنم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملل اقبط ءاضقلاو
 يف فارطألا قح عّرشملا دّيقي نأ فاصنإلاو لدعلا ريغ نم
 تابلط وأ حيرستلا تابلط يف ةلصافلا ماكحألا فانئتسا
 ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ىري هنإف هيلعو ،ررضلا نع ضيوعتلا
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ

 هتاظحالم يف دكأ ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 ناــمــض ىلــع لعفلاب صن يروتسدلا سسؤملا نأ ىلع ةبوتكملا
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا بجومب نيتجرد ىلــع يــضاـــقــتـلا

 ةداملا سفن بجومب عّرشملا فّلك هنأ ريغ ،روتسدلا نم
 ةسرامم راـطإ يفـف ،ةـيـقـيـبــطــت تاءارــجإو طورش دــيدــحــتــب

 يف اهيلع صوصنملا كلت اميسال ،ةيروتسدلا هتايحالص
 ىلع ادــــيــــق عّرشملا عضو ،روــــتسدــــلا نــــم 931و ٤3 نيتداملا

 ذافن نمضي امب )نيتجرد ىلع يضاقتلا( قحلا اذه ةسرامم
 ،نيعم ءانثتسا عضو ناك ىتمو )لامعلا( نيرخآلا قوقح
 عّرشملل هب احومسم قوقحلا دحأ ىلع ،يعيرشت مكح بجومب
  كهتني ال مكحلا اذــه نإـــف ،هـــســفــن روــتــسدـــلا ماـــكــحأ بـــجوــمب
 همعزي امل افالخ ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا نم قح يأ
 ةروكذملا  ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب اعفد مدق نيح يعّدملا
 قوقحلا نم قح يأ كهتنت ال اهنأ ةجيتنلاب نّيبتيو ،هالعأ
 ،سسؤم ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا

،روتسدلل ًاقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 فسعتلل ادح عضتل اساسأ تعّرُش ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا

 نيمدختسملا ضعب اهيلإ أجلي يتلا ةينوناقلا ريغ تاءارجإلاو
 لمعلا ةقالع مظنيل ءاج لكك لمعلا عيرشت نأو ،مهلامع دض

 ،ناعذإ ةقالع اهنوكل ارظن ةيصوصخلا ضعبب زاتمت يتلا
 ،)ريجألاو مدختسملا( اهفارطأ نيب نزاوتلا نم اعون عضيلو
 أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا نإف يلاتلابو
 يضاقتلاب قلعتي اميف امأ ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ ةاواسملا

 ،قلطم لكشب هرقي مل يروتسدلا سسؤملا نإف ،نيتجرد ىلع
 فشتسي امم ،هتاءارجإو هطورش ديدحت نوناقلا ىلإ لاحأ لب
 ءانثتسا لكشت ،قحلا اذه ىلع دويق عضو ةيناكمإب هرارقإ هنم
 ةداملا هتنمضت يذلا يعيرشتلا مكحلا نإف يلاتلابو ،لصألا نع
 ةاواسملا أدبمب ساسم يأ نمضتي ال هالعأ ةروكذملا ٤-37
 بجومب نيسركملا ،نيتجرد ىلع يضاقتلا قحو نوناقلا مامأ
  .روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست
 جامدإ ةداعإب امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو
 يف وأ ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا

 لقي ال ايلام اضيوعت لماعلا حنمي نيفرطلا دحأ ضفر ةــلاــح
 نم رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع
 مكحلا نوكيو .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا
،”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا

 اهلصف دنع ،يعامتجالا مسقلا ،ةقارشلا ةمكحم نأ ثيح –
 هرابتعاب )م.ع( وعدملا نم لك نيب امئاق ناك يذلا عازنلا يف

 ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ديحولا صخشلا ةكرشل ارّيسم
)PIV STA( وعدملاو ،تامدخلا ميدقت يف ةصتخملا )ر.ب( 
 فيفخ نزو قئاسك ةروكذملا ةكرشلا عم ادقاعتم ناك يذلا

 لماعلل هئادأب مدختسملا مازلإـب تضق ،ةدملا ددحم لمع دقعب
 غــلـبـمو ،يـفـــسـعـتلا درــطــلا نــع اــضــيوــعــت جد ٠٠٠.٠٠3 غـــلـبم
 لمعلا ةداهش نم هنيكمتو ،ةيونسلا لطعلا لباقم جد 33,333.331
،رهشألا عيمج نع رجألا تافوشكو

 ضقنلاب نعطلا ىوعد ةبسانمب )م.ع( وعدملا نأ ثيح –
   خيراتب مدق ،3٠796٥1 مقر تحت ايلعلا ةمكحملاب ةلجسملا

 ةركذم )ـه،ع( ذاتسألا هيماحم ةطساوب 12٠2 ةنس تشغ 92
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 يضاقتلا قحو ةاواسملا أدبم اهكاهتنال ،هالعأ ةروكذملا لمعلا

 ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا يف امهيلع صوصنملا نيتجرد ىلع
،روتسدلا نم )ةريخألا

 ةمكحملا تلصف ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح –
 ىلع هتلاحإب )م.ع( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 ربوتكأ ٤1 خيراتب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/8٠٠٠٠
،د عد/٤٠-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس

 بـــجوــمب رــعشأ يروـتسدــلا سـلـجـملا سـيــئر نأ ثـيــح –
 سـيــئر نــم الــك 12٠2 ةـنـس رـــبوــتــكأ ٠2 يـف خرؤــم لاـسرإ
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا
 ةيلصألا ىوعدلا فارطأ رعشأ امك ،لوألا ريزولاو ينطولا

 ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا رارقب
 مـيدــقـــتل لــجأ رــخآـــك 12٠2 ةـنـس رــبــمـفوــن 7 خــيراـــت اددــحــم
،ةبوتكملا مهتاظحالــم

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 هيلعو ،ءاضقلاو نوناقلا مامأ ةاواسملا أدبمب اساسم ةمث نأ
 عم ضراعتت اهنأ ودبي دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نإف
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 يف دـــــكأ اــيــــلــــعلا ةمــــكــــحملا ىدل ماــــعلا بئاـــنلا نأ ثــيـــح –
 لمعلا تاعزانم يف ةلصافلا ماكحألا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
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 ةـــماـــــعلا ةيئارــجإلا دعاوـــقلا سيـــبح مهب ةصاـــخلا تاعزانملا
 فانئتسالا قح دييقت نكمي مث نمو ،ةليوطلاو ةدقعملاو
 ةررقملا ةيئاضقلا تانامضلا رهوجب كلذ سمي نأ نود
 تاذ تاعزانملا يف فانئتسالا ءاغلإ نإف هيلعو ،نيضاقتملل
 سّركي امنإو نينطاوملا قوقحب سمي ال لمعلا تاقالعب ةلصلا
،ةلادعلل نسحلا ريسلا

 درطلاب ةقلعتملا اهنم ةصاخ ةيعامتجالا اياضقلا نأ ثيح –
 ىوعدلا عفر لاجآ يف ءاوس لاجعتسالاب زيمتت ،يفســعـتلا
 نم ايلــّك وأ ايئزج لماعلا ءافعإبو ،هذيفنت وأ مكحلا رادصإ وأ
 ةينهملاو ةيداملا هفورظ ىلإ رظنلاب ،ةيئاضقلا فيراصملا

 لوط لــّمحت نايحألا بلاغ يف هل حمست ال يتلا ،ةيعامتجالاو
،هتيضق يف لصفلل راظتنالا

 رمت ءاضقلا ىلع اهضرع لبق لمعلا تاعزانم نأ ثيح –
 تادهاعملا ددحت نأ ىلع ،ايدو اهتيوست فدهب ةيلوأ تاءارجإب
 اهتجلاعمل ةيلخادلا تاءارجإلا لمعلل ةيعامجلا تايقافتالاو
 ىدل مـّلظــتلا لماــعلا نــكمي ثيـــح ،ةمدخـــتـــسملا ةئـــيهلا لــــخاد
 ىلع عازنلا حرط مث ،لمعلا ةيشتفم ىلإ ءوجللاو ،مدختسملا

 عازنلا ضرعل ايرهوج ءارجإ ربتعي يذلا ،ةحلاصملا بتكم
 لحل ةرـــيــخألا ةـــطــحملا هراــبــتعاب ،يعاــــمتـــجالا ءاــضـــقلا ىلع
،ةيدولا ةيوستلا تالواحم لك لشف دنع لمعلا تاعازن

 ،ءانثتسا تزاجأ روتسدلا نم )2 ةرقفلا( ٤3 ةداملا نأ ثيح –
 ةـــطــبــترــم باـــبـــسأل تاناــــمــضلاو تايرـــحلاو قوــقــحلا دييقت
 اذكو ةينطولا تباوثلا ةيامحو ،نمألاو ماعلا ماظنلا ظفحب
 اهسركي ىرـــــخأ تايرـــحو قوـــقــح ةياــــمحل ةـــيرورــضلا كلت
،روتسدلا

 تاءارـــــجإو طورش عضو صاصتـــــخا ماد اـــــم هــــــنأ ثيــــــح –
 لالخ نم هنكمي هنإف ،عّرشملل دوعي نيتجرد ىلع يضاقتلا
 ىأر ىتم لمعلا تاعزانم عيمج يف أدبملا اذه نامض كلذ
،ابسانم كلذ

 نإف ،هـناـيــب قـبـس اــمل ارــظــنو ةـجـيـتـنــلاـبو هـــنأ ثـــيـــح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مــقر نوــناــقــلا نــم ٤-37 ةداــملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 ٥61و 73 نيتداملا عم ضراعتت ال ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا
 ،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(

: بابسألا هذهل

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 نوناقلا نــم ٤-37 ةداــملا ةـــيروــتــسدــب حـــيرـــصـتلا :الوأ
 ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر

.ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
 اذــــهــب لوألا رــيزوــلاو يـنـطوــلا يــبـعشـلا ســلـجـملا سـيــئرو
.رارقلا

: عوضوملا ثيح نم

 ٥61 ةداملا بجومب رقأ يروتسدلا سسؤملا نأ ثيح –
 نيتجرد ىلع يضاقتلا قح روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(
 ،نيتجرد ىلع يضاقتلا نوناقلا نمضي“ : اهيف ءاج يتلا

،”هقيبطت تاءارجإو طورش ددحيو

 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا نأ ثيح –
 قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62
 عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب
 ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل ةفلاخم لماعلا حيرست
 رارـق اـيـئاـهـنو اـيـئادـتـبا ةصتـخملا ةـمـكحملا يغــلــت ،ةــمزــلملا
 مدـــــختــــسملا مزلتو تاءارـــجإلا مارـــتـــحا مدع ببـــسب حيرــستلا

 ايلام اضيوعت لماعلا حنميو هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب
 ول امك هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع
 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست ثدح اذإو ،هلمع يف رمتسا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37

 ةداعإب اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلام اضيوعت لـماـعــلا حنمي نيــفرطلا دــحأ ضفر ةــلاــح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

.”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 طورش ديدحت عّرشملا صاصتخا نم ناك اذإ هنأ ثيح –
 دوعي هنإف ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبم قيبطت تاءارجإو
 طورشلا هذه ةيروتسد ىدم ريدقت اهدحو ةيروتسدلا ةمكحملل
 تاــيرـحلاو قوــقــحلاب اهــساــسم مدـــع نـــم دكأتــلاو تاءارــــجإلاو
،روتسدلا اهنمضي يتلا

 دكؤت روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا نأ ثيح –
 يلاتلابو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا نامضنوناقلا ىلوتي نأ ىلع
 دوعي هنأ ىنعمب ،نوناقلل  ايرصح صاصتخالا اذه حنمت يهف
 ،هقيبطت تايفيكو طورش ديدحت يف عّرشملل صاصتخالا

 ةيعيرشت ةميق نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبم حنمت يهف يلاتلابو
  تاءانثتسالاو دويقلا ضرف ةيحالص اينمض عّرشملا حنمتو
 تاءارجإلل اــماع أدبم فانئتسالاب نعطلا لكشي مث نمو ،ةمزاللا
 مث نمو  ،ءانثتسا هيلع ضرفي نأ هدحو نوناقلا نكمي يتلا

 يف ةـــيــعــيرـــشت ةـــمـــيــق هل نيـــتـــــجرد ىلع يـــضاــقتــلا أدبـــم نإف
 تاجرد ىدحإ ءانثتسا نأ ىنعمب ،دعاوقلل يمرهلا لسلستلا
 اساسم هتاذ دح يف دعي ال تاعزانملا ضعب يف يضاقتلا

  ،روتسدلاب

 مدعب عفدلا عوضوم،ةداملل هتغايصب عّرشملا نأ ثيح –
 دعاوقب يعامتجالا ءاضقلا طاحأ ،لاحلا ةيضق يف ةيروتسدلا
 حلاصملا ىلع ةظفاحملاو ةعرسلا أدبم اهزيمي ةصاخ ةيئارجإ
 يف لـصـــفلا ىـقــبــي الو لاـــمــعلا ةئـــفل ةـــيــنــهــملاو ةـــيـــعاــمــتــــجالا
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.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دـمـحم– 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد /د م.ق / ٢٠ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 ٥22و 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

 يف خرؤملا 61-81 مـقر يوــضــعـلا نوـــناــقــلا ىـــضـتـقــمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
،ممتملاو لدعملا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملا 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دـــعاوـــقل ددـــحمــــــلا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يــف خرؤـــــــمــلا يروـــتـسدــلا ســلــجملا لـــمــع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءاـــنــبو –
 لجسملاو 9٠٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥

 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل
 هراثأ عفدب قلعتملاو د عد/٥٠-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس

 يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )ن.ش( ذاتسألا
 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي ،)ع.ز( وعدملا قح
 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 ســيئر ىلإ ةــلسرــملا تاراــعشإلا ىلــع عالطالا دــعـبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل  دمتعملا يماحملا )ن.ش( ذاتسألا فرط

 مدــعــب حــيرصتــلا اــهــيــف سمــتــلــي يتــلا ،)ع.ز( وــعدملا قـــح يف
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد
 ةداملا ماكحأل ةفلاخم تءاج اهنأ ىلع ادّكؤم ،هالعأ ةروكذملاو
 ةيساوس نينطاوملا لك“ : نأ ىلع صنت يتلا روتسدلا نم 73
 نــكــمـي الو ،ةـــيواــستــم ةياـمــح يـف قــحلا مــهــلو نوناـــقــلا ماــمأ
 ،قرـــعـلا وأ ،دـــلوملا ىلإ هبـبـس دوــعــي زـيـيــمت يأـــب عرذـــتـي نأ
 يـصـخش رــخآ فرــظ وأ طرـــش يأ وأ ،يأرـــلا وأ ،ســـنــجلا وأ
 روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةدامللو ،”يعامتجا وأ
 ،نيتجرد ىلع يضاقتلا نوناقلا نمضي“ نأ ىلع صنت يتلا

 يلودلا دهعلا نم 2  ةدامللو ،”هقيبطت تاءارجإو طورش ددحيو
 نــم هــيــلــع قداصملا ةــيساــيسلاو ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا

 خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا فرط
 ةلود لك دهعتت“ هنأ ىلع صنت يتلا 9891 ةنس ويام 61 يف
 ملظتلل لاعف ليبس رفوت لفكت نأب يلودلا دهعلا اذه يف فرط
 اذه يف اهب فرتعملا هتايرح وأ هقوقح تكهتنا صخش يأل
 ةطلسلا اهكاهتنا يعّدي يتلا قوقحلا يف ّتبت نأو ... دهعلا
 تايناكمإ يمنت نأو... ةصتخملا ةيعيرشتلا وأ ةيئاضقلا
 اهيلع قداصي يتلا تادــــهاــعـــملا نأ امـــلــع ،”يئاـــضـــقلا ملـــظــــتلا

 يف اهــــيلع صوــــصـــنملا طورـــشلا بــســــح ةــيروهـــمجلا ســيئر
 نـــم ٤٥1 ةداملا صنــل اــقــفو نوـــناـــقـــلا ىلع وـــمست روـــتسدـــلا
 عفدلا عوضوم يعيرشتلا مكحلا نأ ربتعي امك .روتسدلا

 ةيئاضقلا ماكحألا فانئتسا نم همرحي ،ةيروتسدلا مدعب
،جامدإلا ةداعإو يفسعتلا حيرستلا عوضوم يف ةرداصلا

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
9م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا  فانئتسالا يف هقح ةسرامم
  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو نيضاقتملا نيب
  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبمو

 ةمكحملا تررق ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح –
 وعدملا فرط نم راثملا  ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا ىلإ )ع.ز(

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 ربوتكأ ٤1 خيراتب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/9٠٠٠٠
،د عد /٥٠-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ةيروهمجلا سيئر ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددــحــم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مــهتاــظحالــم مـيدـــقـتل لــجأ رــخآــك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خـــيراــت
،ةبوـتـكـملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبي دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 يف دــــكأ اـــيلــعلا ةمـــكــــحملا ىدل ماــــعلا بئاــــنلا نأ ثـــيـــح –
 ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم

 هتاظحالم يف ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 قوقحلا نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ دكأ ةبوتكملا
 ،سسؤم ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا

،روتسدلل اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يــضاقــتلا قــحو نوــــناــقلا ماــمأ ةاواــســـملا أدــــبــمب ساــــســـم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
  .روتسدلا نم

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوقب ةقلعتملا ،12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا
 ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ“ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا

 ،)ن.ش( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلا )ع.ز( وعدملا قح يف

 نينطاوملا نيب ةاواسملا نمضي روتسدلا نأ ىلع دكؤت يتلا
 ام وهو ،هنم ٥61و 73 نيتداملا بجومب ءاضقلاو نوناقلا مامأ
 اهكاهتنال روتسدلل ةفلاخم عفدلا عوضوم ٤-37 ةداملا لعجي

 ىلع يضاقتلا يف يعّدملا قحلو نينطاوملا نيب ةاواسملا أدبمل
،نيتجرد

 ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو–
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

:تاءارجإلا ثيح نم

 )ن.ش( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ع.ز( وعدملا نأ ثيح–
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت يتلاو لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هــــب لوـــمـــعملا ءارـــجإلاب ماــيـــقلاب مدــختــــسملا مزلتو تاءارــجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 حيرست ثدح اذإو هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا
 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا

 ةداعإب اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلام اضيوعت لماعلا حنمي ،نيفرطلا دـــحأ ضفر ةــلاــح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

.”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

  )ن.ش( هيـــماــحم ةطــــساوـــب ماـــقأ )ع.ز( وــــــعدــــملا نأ ثـــيـــــح –
 دض ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد
 قرشلل ةينفلا لامعألا زاجنإو تاساردلا ةكرش اهيلع ىعّدملا
)TSE ORES(،الماع ناك هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم 
 ذنـــم ىلوألا ةـــجردلا نم لـــــــهؤم نــــمأ نوــــع بـــــصـــنم يف اهـــــيدل
 نمو لمعلا دقع نم نـــّكمي نأ نود 7٠٠2 ةنس ربمتبس 3 خيرات
 ريغ دقعل هــــلمع دـــقع فيـــيكت اســـمتلم ،هجاـجتحا مغر هقوقح
 مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم  ةدملا ددحم
 ،هالـــعأ ةروـــكذملا ٤-37 ةداملا ةــيروــتسد مدــعــب عـــفد ةرـــكذـــم

 نم 2 ةداملاو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا صن اهتفلاخمل
 قداصملا ةيــساــيسلاو ةيــندـــملا قوـــقــحلاب صاـــــخلا يلودلا دهـــــعلا

 نم همرحت ٤-37 ةداملا نأ ىريو ،رئازجلا فرط نم اهيلع



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 10

 رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق
 لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم

 لصفيو . هيف رظــنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف

،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةــيروــتـسدــب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤـــملا 11-٠9 مــقر نوناــقــلا نم ٤-37 ةدامـلا

 ،لمعلا تاقالعب قــلـعـتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارــقــلا بـــجوــــمب ،مـمـتـملاو لدــــــعـملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نــّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 ٠991 ةنس ليربأ 12 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملا

 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا

 ةــمألا سـلـجـم سـيئرو ةــيروــهـمـجلا سـيــئر مــلــعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دمـــحم– 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد /د م.ق / ٣٠ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 يف خرؤـملا 61-81 مــقر يوـضــعــلا نوــناــقــلا ىـضــتـقـمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقـمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملا 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلـــع ءانـــبو –
 ىدل لجسملاو ٠1٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ربوتكأ ٥
 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك

 )م.ب( ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتملا ،د عد/6٠-12٠2 مقر تحت
 )م.أ( وعدملا قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا

 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي
 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملا ٠991

 ســــيئر ىلإ ةلـــسرـــــملا تاراــــعـــشإلا ىلع عالــطالا دعبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا )م.أ( وعدملا قح يف
 اهقش يف لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا
 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
11م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 نــم هــيــلــع قداصملا ةــيساــيسلاو ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا
 ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييمت هبسح ربتعي يذــلا رمألا ،فانئــتسالا يـف هــقــح
 أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو نيضاقتملا
  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 )م.أ( وعدملا فرط نم راثملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف ايلعلا

،يروتسدلا سلجملا ىلع هتلاحإب

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا
 خيراتب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،٠1٠٠٠/12 سرهفلا

،د عد/6٠-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1

 لاسرإ بجومب رعشأ يروتسدلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 ةيروهمجلا سيئر نم ّالك 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم
 ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 روــــكذـــملا ةلاحإلا رارقب ةيلصألا ىوعدلا فارطأ رعشأ امك ،لوألا
 ربمفون 7 خيرات اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ

،ةبوتكملا مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 يف دــكأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىدــل ماـــعـــلا بئاـــنـــلا نأ ثيـــح –
 ،هالـــعأ ةروـــكذملا ٤-37 ةداملا نأ ىلإ ةــبوــتــكملا هــتاـــظـــحالـــم
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم ضراعتت

 هتاظحالم يف دكأ ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 قوقحلا نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا
 ،سسؤم ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا

،روتسدلل اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يـــضاــقــــــتلا قحو نوـــناــقلا ماــمأ ةاواـــســـملا أدـــبمب ساــسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
.روتسدلا نم

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دــعاوــقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماــع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماــع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 ثيح ،ممـتـملاو لدـــعـملا ،91٠2 ةـنـس وـــياــم 21 قـــفاوــملا ٠٤٤1

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلا )م.أ( وعدملا قح يف

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلاو
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا
 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كّسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو ،لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

:تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )م.أ( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/ و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 ،هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 حيرست ثدح اذإو ،هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا
 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا

 ةداعإب ّامإ ايئاـــهنو ايئادـــــتـبا ةــصــتـــخملا ةمـــكـــحملا لـــصـــــفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلام اضيوعت لماعلا حنمي نيفرطلا دحأ ضفر ةلاـــح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

،”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )م.أ( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا ةكرش اهيلع ىعّدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقـع هلمـــع دقع فيـــيكت اسمــــتلم ،هجاـــجـــتحا

 عفد ةركذم مّدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صن اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةداملاو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 12

 سلجملا لّـجس اذإ “ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مكــــحلا ةيروـــتـــسد مدـــعب عــــفدلا يف لــصــــفلا لـــــبــــق ،يروـــتـــسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو.هيف رظــنلل
،”لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةـــيروـتــسدـب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناـقـــلا نم ٤-37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 /د عد/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22
.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا

 يف خّرؤملا 22 /د عد /د م .ق / 1٠ مقر رارقلا بــجوـــمب ،مــمــتملاو
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غـّـلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دــمحم– 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد /د م.ق / ٤٠ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب – 
،هنم ٥22و

 يف خرؤملا 61-81 مــقر يوــضـعـلا نوناــقــلا ىـضــتـــقـمبو – 
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقــمبو – 
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو – 
 لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1
 ،ةــيروـــتسدلا مدـــعب عـــفدلا لاـــجـــم يف ةـــيروـــتـــسدلا ةمــــــكــــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو – 
 لجسملاو 11٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥
 رــبوــتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراــثأ عفدــب قلـعـتملاو ،د عد/7٠-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعدي )و.أ( وعدملا

 ليربأ 12قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس

 ســــيئر ىلإ ةلــــسرـــملا تاراـــــعـــشإلا ىلع عالــــــطالا دـــعــــــبو – 
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو – 
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 )م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو – 
 )و.أ( وعدملا قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا

 اهيف سمتلي يتلاو ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو
 قـلـعـتملا نوـناــقــلا نــم ٤-37 ةداملا ةــيروــتسد مدــعــب حــيرصتـــلا

 رودصب قلعتملا اهقش يف ،هالعأ روكذملاو لمعلا تاقالعب
 ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا
 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
13م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح – 
 تحت 12٠2 ةنــس رــبوـتكأ ٤1 خــيراـــــتـب اـيــلــعــلا ةـــمـــــكـحملا نــع
 طبـــــضلا ةباـــــتك ىدل هليـــــجست متو ،11٠٠٠/12 سرــــــهــــــــفلا مقر
 تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراـتــب يروــتــسدلا ســـلــجــملاب
،د عد/7٠-12٠2 مقر

 لاسرإ بجومب رعشأ يروتسدلا سلجملا سيئر نأ ثيح – 
 ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ٠2 يف خرؤم
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خـــيراـــت
،ةبوتكملا

 هـــتاـــظـــحالـــم يف راشأ ةـــمألا سلـــجـــم سيـــئر نأ ثيـــح – 
 اهنأ ودبي دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ىلإ ةبوتكملا

 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ عم ضراعتت

 يف دــكأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىدــل ماـــعـــلا بئاـــنـــلا نأ ثيـــح – 
 ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم

 يف دـــكأ ينــــطوــــلا يبــــعشلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح – 
 نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤِم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يـــضاقـــتلا قـــحو نوـــناـــقلا ماــمأ ةاواـــســملا أدـــــبمب ساـــســــم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسّركملا ،نيتجرد
  ،روتسدلا نم

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح – 
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم  ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا
 ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ“ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا

 رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق
 لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم

 لصفيو. هيف رظــنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف
 ،هســــفــن يعـيرـشــــتلا مكحلا نأـــشب ةراــثــــملا ةقــــحاللا عوـــــفدلا يف

،”لصفلا قبسب تارارقب

 قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم
 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كـّسمت يذلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو ،لمعلا

،ةلوادملا دعبو – 

: تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )و.أ( وعدملا نأ ثيح – 
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ :هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/ و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 حيرست ثدح اذإو ،هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا
 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا

 ةداعإب اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلام اضيوعت لماعلا حنمي نيفرطلا دحأ ضفر ةلاـــح يـف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

،”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )و.أ( وعدملا نأ ثيح – 
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعالا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعدملا دض
  هنأ احــضوم ،ماعــــلا اهرـــــيدم يف ةلثــــمم ،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم رــيغ ادــقع هلـــمع دـــقع فـــييــــكت اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودـــــلا دــــــهــــعلا نــــم 2 ةداــــملاو روــــتــــسدلا نـــــم ٥61و 73 نيــــتداـــــملا
 نم هيلع قداصـملا ةــيــساــيــسلاو ةــيـــندــملا قوـــقـــحلاب صاــــخلا

 ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييمت هبسح رـــبــتـــعي يذلا رــــمألا ،فاـــنئــتـــسالا يف هـــقــــح
  نوـــناــقـــلاو ءاـــضـــقلا ماــمأ ةاواســـملا أدبــمل اقرــخو نيـضاقتملا

  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح– 
 ىلع هتلاحإب )و.أ( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 14

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مـــقر نوـــناـــقــلا نــم ٤-37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نــّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 ىدامج 32 يف خّرؤملا 22 /د ع د /د م .ق / 1٠ مقر رارـقــلا بـــجوــمب
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دــمحـم– 
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 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد /د م.ق / 5٠ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 ٥22و 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

 يف خرؤملا 61-81 مقر يوضــعـلا نوـــناــقــلا ىضتـــقمــبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مــقر نوـناـقــلا ىضـتـقــمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةـلاــحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 21٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراــــــثأ عــــفدب قـــلــــــعـــــتملا د عد/8٠-12٠2 مـقر تــــحت 12٠2 ةــــنــــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نـــم ٤-37 ةداملا ةـــيروـــتسد مدـــع هـــيــــف يعّدــــي ،)ـه.ع( وــــعدملا
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 ســـــيئر ىلإ ةلــــسرــملا تاراـــعـــشإلا ىلع عالـــــطالا دــــعــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 يف ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م. ب( ذاتسألا فرط
 ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا )ـه .ع( وعدملا قح
 اهقش يف لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ذاتسألل ةيوفشلا تاظــحالـــملا ىلإ عاــــمـــتـــسالا دــــعبو –
 تاظحالملاب اهيف كسمت يتلا )ـه .ع( وعدملا قح يف ،)م .ب(



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
15م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ـه.ع( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدــلا ســلـجملا ىقــلــت ثـــيــح –
 تحت 12٠2 ةنس رــبوــتكأ ٤1 خــيراـتــب اــيــلــعــلا ةــمـكـحملا نـــع
 طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،21٠٠٠/12 سرهفلا مقر
 تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملاب
،د عد/8٠-12٠2 مقر

 لاسرإ بجومب رعشأ يروتسدلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 ،ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يـف دـــّكأ يـنـطوـلا يبــعـشلا سـلـجـملا سـيـئر نأ ثـيــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملاو ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ،نيتجرد ىلع يضاقتلا قحو نوناقلا مامأ ةاواسملا أدبمب ساسم
 نـم )ةرـيـخألا ةرــقــفــلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسرــــــــــكملا
  ،روتسدلا

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دــعاوـــقب ةقلــعتملا 12٠2 ةنـــس ربـــمـــفوــن 82 قـــفاوــــملا 3٤٤1 ماـــــع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا
 ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ“ هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا

 رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق

 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا ةبوتكملا
 ،هالعأ ةروكذملاو لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيـتداــمـلل ةــفــلاـخـم ،جاــمدإلا ةداـــعإو حــيرـسـتــلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةداـمـلـلو ،روـتـسدــلا نــم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كّسمت يذلاو
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

:تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ـه .ع( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ :هنأ ىلع صنت يتلاو لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هـب لوـمـعملا ءارـجإلاـب ماـيـقـلاــب مدــخــتسملا مزــلــتو تاءارــجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــح اذإو ،هــلــمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتـــي يذـــلا رـــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست

 ةداعإب اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلام اضيوعت لماعلا حنمي نيفرطلا دـحأ ضــفر ةــلاــح يـف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

،”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ـه.ع( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت  اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا
 نم هيلع قداصملا  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا

 ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا ،فانئتسالا يف هقح
 أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو نيضاقتملا
  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 16

 لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم
 لصفيو .هيف رظــنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف

،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤــملا 11-٠9 مـقر نوــناــقــلا نــم ٤-37 ةداـملا

 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 22 /د عد /د م.ق / 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نــّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

 لدــعملا ،لــمـعـلا تاــقالــعــب قــلـــعـتـملاو ٠991 ةــنس لـــيرـبأ 12
 يف خّرؤملا 22 /د ع د /د م.ق / 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنسيفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دـــمحم– 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد /د م.ق / 6٠ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوــملا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــب – 
،هنم ٥22و

 يف خرؤــملا 61-81 مــقر يوضــعــلا نوـــناــقــلا ىضــتـقــمبو – 
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماـع ةـجـحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو – 
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو – 
 لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1
 ةــيروــتــسدلا مدـــعب عــــفدلا لاــــجم يف ةـــيروــتــسدلا ةمـــكـــــــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 يف خرؤملا اـيـلــعـلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو – 
 لجسملاو 31٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراـــثأ عفدـــب قــلــعــتـملا د عد/9٠-12٠2 مــقر تــحت 12٠2 ةـنــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نــم ٤-37 ةداـملا ةــيروـتـسد مدـــع هـيــف يــعّدــي ،)خ.ط( وــعدـــملا
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناـقــلا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 ســــيئر ىلإ ةلــــسرملا تاراــــعــــشإلا ىلع عالـــطالا دـــــعبو – 
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو – 
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو – 
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدــعــب حــيرصتــلا اــهــيــف سمــتــلــي يتــلا )خ.ط( وــعدملا قـــح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 صاــــــــخلا يلودلا دهـــــعلا نــــم 2 ةداـــــمـــــللو ،روـــتـــسدلا نــــم ٥61و
 رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب

 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
9891،



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
17م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 هقح ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيضاقتملا نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا ،فانئتسالا يف

 يضاقتلا أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو
  ،نيتجرد ىلع

 ةمكحملا تلصف ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح– 
 ىلع هتلاحإب )خ.ط( وعدملا فرط نم راثملا عـــفدلا يف ايلـــــعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح – 
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/31٠٠٠
،د عد/9٠-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 لاسرإ بجومب رعشأ يروتسدلا سلجملا سيئر نأ ثيح – 
 ،ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح – 
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 يف دــــّكأ اــيلـــــعلا ةمـــكـــــــحملا ىدل ماــــــعلا بئاـــــنلا نأ ثـــيـــــح – 
 ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم

 يف دــــكأ يـــنــطولا يبـــــعــــشلا سلـــجملا ســــيئر نأ ثـــــيح – 
 نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعدملا عفد لعجي ام ،روــتـــسدلا اهنـــمضي يتلا قوقــــحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح – 
 ةاواسملا أدبمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يـــضاقــتلا قـــحو نوـــناــقلا ماـــمأ ةاواـــســملا أدبـــمب ساسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
  ،روتسدلا نم

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح – 
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنـس ربـــمــفوــن 82 قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــــع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو – 
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م .ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو – 
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلا )خ.ط( وعدملا قح يف

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملاو لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو – 
 ىلإ ةيـــمارلاو ،ةــــمدقـــملا ةبوـــتكملا تاظـــحالملاب كــســـمت يذلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو – 

:تاءارجإلا ثيح نم

 )م .ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )خ.ط( وعدملا نأ ثيح – 
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/ و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هـب لوـمـعملا ءارـجإلاـب ماـيـقـلاــب مدــخــتسملا مزــلــتو تاءارــجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــح اذإو ،هــلــمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتـــي يذـــلا رـــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست

 ةداعإب اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلام اضيوعت لماعلا حنمي نيفرطلا دحأ ضفر ةــلاــح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

.”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )خ.ط( وعدملا نأ ثيح – 
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فيــيـــكت اســـمـــتلم ،هجاـــجـتــحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهـــعلا نـــم 2 ةداــــمللو روـــتـــسدلا نم ٥61و 73 نيــتداــملا
 نم هيـــــلع قداــصملا ةيساــــيسلاو ةيـــندملا قوــــقـــحلاب صاـــخلا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 18

 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا
 ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ“ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا

 رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق
 لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم

 لصفيو .هيف رظــنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف

،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح – 
 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا

 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
 خّرؤملا 22 /د عد/د م.ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا

 ،22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف
.لصفلا قبسب حيرصتلا نــّـيعتي ةجيتنلابو

: بابسألا هذهل

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 خّرؤملا 22 /د ع د /د م .ق / 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا

.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع
،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دمـــحم– 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد/د م.ق/ ٧٠ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 يف خرؤــملا 61-81 مـــقر يوـضـعــلا نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا
 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا

،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21

 يف خرؤملا اــيلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلــع ءاـنــبو –
 لجسملاو ٤1٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراـــــثأ عـــفدـــب قلــعـــتملا د عد /٠1-12٠2 مــــــقر تـــــحت 12٠2 ةنــــــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م .ب( ذاتسألا
 نـــم ٤-37 ةداملا ةـــيروـــتسد مدـــع هــــيــــف يعّدـــي ،)د.س( وـــعدملا
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 سـيـئر ىلإ ةـلـسرـملا تاراــعشإلا ىلــع عالـطالا دـــعبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدــعــب حــيرصتــلا اــهــيــف سمــتــلــي يتــلا )د.س( وــعدملا قـــح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 صاــــخلا يلودلا دــــهـــعلا نــــم 2 ةداــــمللو ،روـــتـــسدـــــلا نـــــم ٥61و
 رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب

 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
9891،



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
19م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 نــم هــيــلــع قداصملا ةــيساــيسلاو ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا
 ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازيـــيـــمت هـــبـــسح ربـــتعي يذلا رــــمألا فانئتــــسالا يف هـــقــــح
 أدبملو نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو نيضاقتملا
  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا

 ةمكحملا تلصف ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )د.س( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/٤1٠٠٠
،د عد/٠1-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 لاسرإ بجومب رعشأ يروتسدلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 ،ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ٠2 يف خرؤم
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دــــــكأ يــنـــطولا يبـــعـــشلا سلــجــملا ســـيئر نأ ثــــيــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يضاــقــتــلا قـــحو نوـــناـــقـــلا ماـــمأ ةاواسملا أدـــبمب ساسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
  ،روتسدلا نم

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم  ثلاثلاو يناثلا  نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلا )د.س( وعدملا قح يف

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملاو لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملا لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

:تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )د.س( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 ،هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــح اذإو ،هــلــمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتـــي يذـــلا رـــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست

 ةداعإب امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلام اضيوعت لماعلا حنمي نيفرطلا دــحأ ضـفر ةــلاــح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

،”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )د.س( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعدملا دض
 هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت  اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 20

 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا
 ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ“ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا

 رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق
 لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم

 لصفيو .هيف رظــنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف

،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا

 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
 22 /د عد /د م.ق / 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نــّـيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا

 يف خّرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بـــجوــمب ،مـــمــــتملاو
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دمـــحم– 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د /د م.ق / ٨٠ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 يف خرؤملا 61-81 مــقر يوـــضــعـلا نوـــناــقــلا ىـضــتــقـمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارـق ىلــع ءاـنـبو –
 لجسملاو ٥1٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراـــــثأ عـــفدب قلعـــــتملا د عد /11-12٠2 مــــقر تـــحت 12٠2 ةـــنــــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي )م.ف( وعدملا

 ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس

 ســــــــيئر ىلإ ةـــــلــــسرـــملا تاراـــعــــشإلا ىلع عالـــــطالا دـــعــــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م .ب( ذاتسألا فرط

 مدــعــب حــيرصتــلا اــهــيــف سمــتــلــي يتــلا )م.ف( وــعدملا قـــح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
21م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا ،فانئتسالا يف هقح
  نوــناــقــلاو ءاضقــلا ماــمأ ةاواسملا أدــبمل اــقرــخو نيضاــقــتملا

  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )م.ف( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرــهــفلا مــقر تــحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/٥1٠٠٠
،د عد/11-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 لاسرإ بجومب رعشأ يروتسدلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 يف دــكأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىدــل ماـــعـــلا بئاـــنـــلا نأ ثيـــح –
 ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم

 يف دــــــكأ يــــنــطولا يــبــعــشلا سلــجــملا ســـيئر نأ ثـــيــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح -
 ةاواسملا أدبمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يــــضاــــقـــتلا قــــحو نوـــناـــقلا ماـــمأ ةاواســــملا أدبـــمب ساـسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
  ،روتسدلا نم

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوــــقب ةقـــــلعـــــتملاو 12٠2 ةنـــس ربـــمــفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م .ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو )م.ف( وعدملا قح يف

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملاو لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا

 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو
 يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا

،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كسمت يذلاو
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

:تاءارجإلا ثيح نم

 )م .ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )م.ف( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ :هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هـب لوـمـعملا ءارـجإلاـب ماـيـقـلاــب مدــخــتسملا مزــلــتو تاءارــجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 حيرست ثدح اذإو ،هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا
 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا

 ةداعإب امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلام اضيوعت لماعلا حنمي نيفرــطلا دحأ ضــــفر ةلاـــح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

.”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )م .ف( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعّدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت  اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صن اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا
 نم هيلع قداـصــملا ةيـــسايـــسلاو ةيـــندـــملا قوـــقـــحلاب صاـــــخلا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 22

 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا
 ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ“ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا

 رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق
 لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم

 لصفيو .هيف رظــنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف

،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا

 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
 22 /د عد /د م.ق / 1٠ مــــقر رارـــقلا بـــجوـــمب ،مـــمتملاو لدـــعــــملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا

 يف خّرؤملا 22 /د عد /د م.ق / 1٠ مقر رارـقلا بـــجوــمب ،مـــمـــتملاو
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيروهمجلل ةيـمـسرــلا ةدــيرـجلا يـف رارـقــلا اذــه رــشــنـي
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دمــحم– 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد /د م.ق / ٩٠ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءاــنـبو –
 لجسملاو 61٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراثأ عفدب قلعتملا د عد / 21-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م .ب( ذاتسألا
 نــم ٤-37 ةداــملا ةــيروـتــسد مدــع هــيـف يــعّدـــي )ح.ع( وــعدــملا
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 ســـــيئر ىلإ ةلـــسرـــملا تاراـــــــعـــــشإلا ىلع عالـــــــطالا دـــــعـــــــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينــطوــلا يبــعشلا سلــجملا سيــئرو ،ةــمألا سلــجـــم سيـــئر
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م .ب( ذاتسألا فرط

 مدــعــب حــيرصتــلا اــهــيــف سمــتــلــي يتــلا ،)ح.ع( وــعدملا قـــح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 صاخلا يلودــلا دــهـــعـــلا نـــم 2 ةداــمــلــلو ،روــتسدــلا نـــم ٥61و
 رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب

 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
9891،



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
23م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 يف هقح ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا
 نيضاقتملا نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا ،فانئتسالا

 يضاقتلا أدبملو نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو
  ،نيتجرد ىلع

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح– 
 ىلع هتلاحإب )ح.ع( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح – 
 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا نع
 سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،61٠٠٠/12 سرهفلا
،د عد/21-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا

 لاسرإ بجومب رعشأ يروتسدلا سلجملا سيئر نأ ثيح – 
 ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم
 ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 روـــكذـملا ةلاحإلا رارقب ةيلصألا ىوعدلا فارطأ رعشأ امك ،لوألا
 ربمفون 7 خيرات اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراــتب هالــعأ

،ةبوتكملا مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس

 هـــتاـــظـــحالـــم يف راشأ ةـــمألا سلـــجـــم سيـــئر نأ ثيـــح – 
 ضراعتت اهنأ ودبت دق ;هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا

 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ عم

 يف دــكأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىدــل ماـــعـــلا بئاـــنـــلا نأ ثيـــح – 
 ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم

 يف دـــكأ ينــــطوــــلا يبــــعشلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح – 
 نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح – 
 مامأ ةاواسملا أدبمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 ساسم يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا

 ،نيتجرد ىلع يـــــــضاــــقـتلا قـــحو نوــــناــــــقلا ماـــمأ ةاواـــسملا أدبـــمب
 نم )ةرــيــخألا ةرــقــفــلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسرــــــــــكملا
  ،روتسدلا

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح – 
 دعاوقب ةقلــــعــــتملاو 12٠2 ةنـــس ربـــمفون 82 قـــفاوــملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م .ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو )ح.ع( وعدملا قح يف

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملاو لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كسمت يذلاو
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

:تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ح.ع( وعدملا نأ ثيح – 
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/ و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هـب لوـمـعملا ءارـجإلاـب ماـيـقـلاــب مدــخــتسملا مزــلــتو تاءارــجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 حيرست ثدح اذإو هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا
 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا

 ةداعإب امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلاـــم اـــــضيوعت لماعلا حنمي نيفرطلا دحأ ضفر ةلاح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

.”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ح.ع( وعدملا نأ ثيح – 
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت  اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا
 فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 24

 ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ“ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا
 رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق
 لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم

 لصفيو .هيف رظــــنلل هيلع ضورـــعملا لوألا عـــفدلا عوــــضوم يف
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف

،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح – 
 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا

 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
 22 /د عد/د م.ق/ 1٠ مــــقر رارـــقلا بــجوـــمب ،مــمــــتــملاو لدــــعــــملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نــّيـعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 ٠991 ةنس ليربأ 12 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو
 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر
.22٠2 ةنس رياني 62 قفاوملا

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع
،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دــمحم– 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد /د م.ق / ٠١ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنــمــضــتملاو ةـــيروــتــسدلا مدعـــب عفدلا لاــــجم يف ةيروتـــــسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21

 ٥ يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 71٠٠٠/12 سرـهـفـلا مــقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراــــثأ عـــفدـــب قلـــعـــتــــملا د عد/31-12٠2 مـــقر تــحت 12٠2 ةنس
 يف ،ايلعلا ةمكـحملا ىدل دمــــتعملا يماـــــحملا )ن .ش( ذاــــتــــسألا

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي ،)ك .ب( وعدملا قح
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلسرملا تاراعشإلا ىلع عالطالا دعبو –
 ،يــــنــطولا يبــعــشلا سلــجملا ســـيئرو ،ةـــمألا سلـــجم ســـيئرو
 خـــــيراتــب ،ايـــلـــعلا ةمكـــحملا ىدل ماـــعلا بئاــــنلاو ،لوألا ريزوـــــلاو
 خيراــــتب ىوعدلا يف فارـــطألا ىلإو ،12٠2 ةنـــــس رـــبوــتــــكأ ٠2
،12٠2 ةنس رـــبوـــتكأ 12

 فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينــطوــلا يبــعشلا سلــجملا سيــئرو ،ةــمألا سلــجـــم سيـــئر
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل  دمتعملا يماحملا )ن.ش( ذاتسألا فرط

 مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلاو )ك.ب( وعدملا قح يف
 لــمـــعلا تاقالــعب قلعــتملا نوناـــقلا نم ٤-37 ةداــــملا ةــيروـــتــسد
  73 ةداملا ماكحأل ةفلاخم تءاج اهنأ ىلع ادّكؤم ،هالعأ ةروكذملا

 مامأ ةيساوس نينطاوملا لك“ : نأ ىلع صنت يتلا روتسدلا نم
 عرذتي نأ نكمي الو ،ةيواستم ةيامح يف قحلا مهلو نوناقلا

 وأ ،سنجلا وأ ،قرعلا وأ ،دلوملا ىلإ هببس دوعي زييمت يأب
 ،”يعامتجا وأ يصخش رخآ فرظ وأ طرش يأ وأ ،يأرلا

 ىلع صنت يتلا روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةدامللو
 طورش ددحيو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا نوناقلا نمضي“ هنأ



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
25م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

  )ن.ش( هيماحم ةطساوب ماقأ )ك.ب( وعدملا نأ ثيح –
 دض ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد
 قرشلل ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا ةكرش اهيلع ىعّدملا
)TSE ORES(،الماع ناك هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم 
 ،هجاجتحا مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمُي نأ نود اهيدل
 ةداعإ عم  ةدملا ددحم ريغ دقعل هلمع دقع فييكت  اسمتلم
 مدعب عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ
 صنـل اـهـتــفــلاــخمل ،هالــعأ ةروــكذملا ٤-37 ةداملا ةـــيروـــتسد
 يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا
 فرط نم اهيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا
 يف هقح ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا
 نيضاقتملا نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا ،فانئتسالا

 يضاقتلا أدبمو  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو
  ،نيتجرد ىلع

 ةمكحملا تررق ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح –
 سلجملا ىلإ )ك.ب( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا ةلاحإ ايلعلا
،يروتسدلا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةـــنـــس ربوتكأ ٥ خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/71٠٠٠
،د عد /31-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ةيروهمجلا سيئر 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 ماكحأ عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 هتاظحالم يف ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 قوقحلا نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ىلع دكأ ةبوتكملا
 ،سسؤم ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا

،روتسدلل اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمــــضـــــتت ال ةداـــملا هذـــه نأو ،ســـسؤم رــــيــــغ نوناقلا مامأ

 ىلع يضاــقــتــلا قـــحو نوـــناـــقـــلا ماـــمأ ةاواسملا أدـــبمب ساسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
  .روتسدلا نم

 صاـخلا يلودــلا دـــهـعـلا نــم 2 ةدامــلـلو ،”هــقيـبـطـت تاءارـجإو
 فرــــط نــــم هيلع قداـــصـــملا ةــــيـــساـــيــسلاو ةـــيــندملا قوــقــحلاب
 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بــــجوـــمب رئازـــجلا

 ةلود لك دهعتت“ : نأ ىلع صنت يتلا 9891 ةنس ويام 61
 ملظتلل لاعف ليبس رفوت لفكت نأب يلودلا دهعلا اذه يف فرط
 اذه يف اهب فرتعملا هتايرح وأ هقوقح تكهتنا صخش يأل
 ةطلسلا اهكاهتنا يعّدي يتلا قوقحلا يف ّتبت نأو ... دهعلا
 تايناكمإ يّمنت نأو... ةصتخملا ةيعيرشتلا وأ ةيئاضقلا
 اهيلع قداصي يتلا تادهاعملا نأ اًملع ،”يئاضقلا ملظتلا

 يف اهيلع صوــصــنملا طورـــشلا بـــســـح ةــيروـــهــمـــجلا ســـــيئر
 نـــم ٤٥1 ةداملا صنــل اــقــفو نوـــناـــقـــلا ىلع وـــمست روـــتسدـــلا
 عفدلا عوضوم يعيرشتلا مكحلا نأ ربتعي امك .روتسدلا

 ةـيـئاضقـلا ماـكـحألا فاـنـئتسا نـم هـمرـحـي ةـيروــتسدــلا مدــعــب
،جامدإلا ةداعإو يفسعتلا حيرستلا عوضوم يف ةرداصلا

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)ن.ش( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلا ،)ك.ب( وعدملا قح يف

 نينطاوملا نيب ةاواسملا نمضي روتسدلا نأ ىلع دكؤت يتلاو
 ام وهو ،هنم ٥61و 73 نيتداملا بجومب ءاضقلاو نوناقلا مامأ
 اهكاهتنال روتسدلل ةفلاخم عفدلا عوضوم ٤-37 ةداملا لعجي

 ىلع يضاقتلا يف يعّدملا قحلو نينطاوملا نيب ةاواسملا أدبمل
،نيتجرد

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كسمت يذلاو
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم
 )ن.ش( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ك.ب( وعدملا نأ ثيح–

 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارـــتـــحا مدـــــع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هب لومعملا ءارـــــجإلاب مايقلاب مدختسملا مزـــلتو تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 حيرست ثدح اذإو ،هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا
 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا

 ةداعإب امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 ايلاــــم اضيوعت لماعلا حنمي نيفرطلا دحأ ضفر ةلاح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

،”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 26

:عوضوملا ثيح نم
 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –

 دعاوقب ةقلـــــعتملاو 12٠2 ةنـــس رـــبـــمـــفون 82 قـــفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا
 لبق ،يروتسدلا سلجملا لجس اذإ“ : ىلع هنم رركم 92 ةداملا
 نم رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا

 يف لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق
 يف لصفيو .هيف رظــنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم
 تارارقب ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا

،”لصفلا قبسب
 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –

 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
 22 /د عد /د م.ق / 1٠ مــــقر رارـــــقلا بـــجوـــمب ،مـــمـــتـــملاو لدــــعــــملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس
: بابسألا هذهل
:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت
 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ

 ٠3٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا

 يف خّرؤملا 22 /د عد /د م.ق / 1٠ مـــقر رارـــقلا بـــجوـــمب ،ممتملاو
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث
 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا
 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب

 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–
،اوضع ،سانم حابصم–
،اوضع ،يدوليم يلاليج–
،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–
،اوضع ،وبع نب ةحيتف–
،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–
،اوضع ،رامع سابع–
،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–
.اوضع،سافرطوب دمـــحم– 

 ةيناثلا ىداـــــمج ٣٢ يف خّرؤــــــم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ١١ مـــقر رارــــق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 لمــــع دـــعاوــــقب ةـــقلــــعـــتملاو 12٠2 ةنــــس رـــبـــمــــفون 82 قـــفاوـملا
 ةــــيروـــتــسدلا مدـــعب عــفدلا لاـــجم يف ةيروــــتــسدلا ةمـــكــــــــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلــع ءانــبو –
 لجسملاو 81٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراـــثأ عــفدـــب قلـــعــتــملا د عد/٤1-12٠2 مـــــقر تــــحت 12٠2 ةــــنـــــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م .ب( ذاتسألا
 نـــم ٤-37 ةداملا ةـــيروـــتسد مدـــع هـــيــــف يعدــــي ،)ب.أ( وــــعدملا
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 سـيــئر ىلإ ةــلـسرــملا تاراـــعـشإلا ىلــع عالـطالا دــعــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةــيروــهـمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلاو )ب.أ( وعدملا قح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
27م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 نــم هــيــلــع قداصملا ةــيساــيسلاو ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا
 ةسرامم نم همرحت ٤-37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا فانئتسالا يف هقح
  نوــناــقــلاو ءاضقــلا ماــمأ ةاواسملا أدــبمل اــقرــخو نيضاــقــتملا

  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو

 ةمكحملا تلصف ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ب.أ( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/81٠٠٠
،د عد/٤1-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 لاسرإ بجومب رعشأ يروتسدلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 ،ةيروهمجلا سيئر نم الك ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دـــــــكأ يــنــطولا يبــــعـــشلا سلـــجـــملا ســـيئر نأ ثـــيـــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤-37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يــــضاـــقتلا قحو نوـــناـــقلا مامأ ةاواـــسملا أدبــمب ساــسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
  ،روتسدلا نم

:عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م .ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو ،)ب.أ( وعدملا قح يف

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلاو
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهن ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

:تاءارجإلا ثيح نم

  )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ب.أ( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 ،هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــح اذإو ،هــلــمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتـــي يذـــلا رـــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست

 ةداعإب اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ
 اـــيلاـــم اضيوـــعت لماعلا حنمي نيفرطلا دحأ ضفر ةلاح يف وأ

 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

.”ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ب.أ( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES(قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 28

 صنت ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا
 ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ“ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا

 رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق
 لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم

 لصفيو.هيف رظــنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف

،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا

 ،لمعلا تاقالعب قلعتملا ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
 22 /د عد /د م.ق / 1٠ مــــقر رارــــقلا بـــجوــمب ،مـــمــتـــملاو لدــــعــــملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نــّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤-37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا :الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم
 لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا

 يف خّرؤملا 22 /د عد /د م.ق / 1٠ مقر رارقلا بجوـــمب ،مـــــمــــتملاو
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع–

.اوضع ،سافرطوب دـمحم– 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ٢١ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21

 ٥ يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 91٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراثأ عـــفدــب قلـــعـــتملا د عد/٥1–12٠2 مـــــقر تـــحت 12٠2 ةـــنـــــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نم ٤–37 ةداــملا ةـــيروـــتــسد مدـــع هيـــــف يــعدــي )ر.ط( وــــعدــــملا
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا

 لدـعملا ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قــلــعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12
،ممتملاو

 ســــــــيئر ىلإ ةـــلـــــسرــــملا تاراــــعــــشإلا ىلع عالـــطالا دـــــعبو–
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو–
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو–
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدــعــب حــيرصتــلا اــهــيــف سمــتــلــي يتــلا )ر.ط( وــعدملا قـــح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 صاـــــــخلا يلودلا دهـــــعلا نــــم 2 ةداـــمــــللو ،روــــتـــسدلا نــــــــم ٥61و



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
29م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب
 دـهـعــلا نــم 2 ةداـــمـــلـــلو ،روـــتــــسدــــلا نـــم ٥61و 73 نيـــــتداـــــملا
 هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا  يلودلا

 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط نم
 نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا  فانئتسالا يف هقح
  نوــناــقــلاو ءاضقــلا ماــمأ ةاواسملا أدــبمل اــقرــخو نيضاــقــتملا

  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو

 ةمكحملا تلصف ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح –
 ىلع هتلاحإب )ر.ط( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/91٠٠٠
،د عد/٥1–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 سيـــئر نـــم الــــك 12٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا
 ةيلصألا ىوعدلا فارطأ رعشأ امك ،لوألا ريزولاو ينطولا

 ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ روكذملا ةلاحإلا رارقب
 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات اددحم
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 هتاظحالم يف دكأ ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 قوقحلا نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا
 ،سسؤم ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا

،روتسدلل اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يضاــقــتــلا قـــحو نوـــناـــقـــلا ماـــمأ ةاواسملا أدـــبمب ساسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسّركملا ،نيتجرد
.روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم
 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –

 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل

 رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب
 ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،9891 ةنس

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–
 ةينلعلا ةسلجلاب امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو–
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو )ر.ط( وعدملا قح يف

 نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 رودصب قلعتملا اهقش يف ،لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا
 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا

 قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم
 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو–
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كسمت يذلاو
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو–

:تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ر. ط( وعدملا نأ ثيح–
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/ و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 ،هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 حيرست ثدح اذإو .هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا
 لصفتو .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا
 لماعلا جامدإ ةداعإب امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا

 ةلاح يف وأ ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف
 نع لقي ال ايلام اضيوعت لماعلا حنمي ،نيفرطلا دحأ ضفر
 ،لمعلا نم رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ر.ط( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعّدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت  اسمتلم ،هجاجتحا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 30

 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1
 سلجملا لّـجس اذإ ":هنأ ىلع ،هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مــــكـــحلا ةــــيروـــتــسد مدـــعب عـــفدلا يف لــــصــفلا لـــبــق ،يروــــتـــسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتـملاو لدـــعملا ،لمعلا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مـــــقر رارـــقلا بـــجوـــمب ،مــمتـــملاو لدـــعــــملا

 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم
.22٠2 ةنس

 ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ىدامـــج ٣٢ يف خّرؤــــم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ٣١ مـــــقر رارــــق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةيناثلا

––––––––––
،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ

،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 لـمـع دـعاوـقـب ةـقـلـعــتملاو 12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 82 قـــفاوملا
 ،ةيروـــــتــسدلا مدــعب عـــفدلا لاـــجـــم يف ةيروـــــتسدلا ةمكـــــــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 ٥ يف خرؤملا ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو ٠2٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراــــــثأ عـــفدـــب قلــــعــــتملا د عد/61–12٠2 مـــقر تـــحت 12٠2 ةـــنس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعدي )ر.ر( وعدملا

 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 ســــــــيئر ىلإ ةلـــسرــــملا تاراــــعـــشإلا ىلع عالـــــطالا دـــــعبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدــقملا ةــبوتــــكملا تاظـــحالـــملا ىلع عالــــطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتــعملا يماـــحملا )م.ب( ذاتـــسألا فرط

 مدعب حيرــصتلا اهـــيف سمــــتــلي يتلا )ر.ر( وـــــعدـــملا قح يف
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
31م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 نم هيلع قداصملا  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا
 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا فانئتسالا يف هقح
  نوــناــقــلاو ءاضقــلا ماــمأ ةاواسملا أدــبمل اــقرــخو نيضاــقــتملا

  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو

 ةمكحملا تلصف ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح –
 ىلع هتلاحإب )ر.ر( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/٠2٠٠٠
،د عد/61–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ،ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربوتكأ 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 يف دـــــكأ اــــيلـــعلا ةمـــكــــحملا ىدل ماــــعلا بئاــــنلا نأ ثــــيـــح –
 ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم

 يف دـــكأ يـــنـــطولا يــــبـــعـــشلا سلــــجــــملا ســــيـئر نأ ثـــيــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 يـضاــقــتلا قـــحو نوـــناـــقلا ماـــمأ ةاواـــســـملا أدـــبـــمب ساـــســـم
 ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد ىلع
.روتسدلا نم )ةريخألا

: عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل

 يلاليج نيديسلا نيرّرقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
  ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو )ر.ر( وعدملا قح يف

 نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كسمت يذلاو
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ر.ر( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا  لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/ و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 ،هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 حيرست ثدح اذإو .هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا
 لصفت .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا
 لماعلا جامدإ ةداعإب امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا

 ةلاح يف وأ ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف
 نع لقي ال ايلام اضيوعت لماعلا حنمي ،نيفرطلا دحأ ضفر
 ،لمعلا نم رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ر.ر( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش اهيلع ىعّدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 32

 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1
 سلجملا لّـجس اذإ " : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مــــكـــحلا ةيروـــتـــسد مدــــعب عــــفدلا يف لـــصــــفلا لـــبـــق ،يروـــتـــسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارـــــقلا بـــجوـــمب ،مـــمتـــملاو لدــــعــــملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.22٠2 ةنس

 ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ٤١ مــــقر رارــــــق
.٢٢٠٢ ةنس رياني 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 لـمـع دـعاوـقـب ةـقـلـعــتملاو 12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 82 قـــفاوملا
 ،ةــــيروـــتــسدلا مدعــب عــفدلا لاـــجــم يف ةـــيروــتــسدلا ةـــمكــــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 ٥ يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 12٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراثأ عـــفدـــب قـــلعـــتملا د عد/71–12٠2 مـــــقر تـــحت 12٠2 ةــــنــــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعدي )ر.خ( وعدملا

 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلسرملا تاراعشإلا ىلع عالطالا دعبو –
 ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 ربوتكأ ٠2 خيراتب ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا

،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 حــيرــصـــتــــــلا اــــــهــــيــف ســــمــتـــلــــــي يـــتــــــلا )ر.خ( وــــعدـــملا قـــــح يف
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعـب
 يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف لمعلا

 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ بلط
 صاـــــخلا يلودلا دــــهعلا نم 2 ةداــــمللو ،روـــتـــسدلا نـــــم ٥61و 73
 رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب

 ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مــقر يـــسائرلا موـــــسرــملا بجومب
،9891  ةنس
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 نم هيلع قداـصـــملا ةيـــسايــــسلاو ةيــــندـــملا قوـــقــــحلاب صاخلا
 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا فانئتسالا يف هقح
  نوــناــقــلاو ءاضقــلا ماــمأ ةاواسملا أدــبمل اــقرــخو نيضاــقــتملا

  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ر.خ( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/12٠٠٠
،د عد/71–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ،ةيروهمجلا سيئر 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دـــــــــكأ يــنــطولا يبــــعــشلا ســـلــــجملا ســــــيئر نأ ثيـــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 ساسم يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ،نيتجرد ىلع يضاقتلا قحو نوناقلا مامأ ةاواسملا أدبمب
  .روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا

: عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسـدلا سلـــجملا لـــمـــع دـــعاوـــــقل
 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلا )ر.خ( وعدملا قح يف

 نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كسمت يذلاو
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 ،)م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب ،)ر.خ( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــح اذإو ،هــلــمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتـــي يذـــلا رـــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست
 جامدإ ةداعإب اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفت
 وأ ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا

 اــــيلام اــــضيوعت لماـــــعلا حنمي ،نيفرطلا دحأ ضفر ةلاح يف
 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ر.خ( وعدملا نأ ثيح –
 دض يعامتجالا مسقلا ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ
 ةـيـنـفــلا  لاــمــعألا زاــجــنإو تاساردــلا  ةــكرش اــهــيــلــع ىــعدملا
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نكمي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا
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 سلجملا لّـجس اذإ" : هّنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مكــــحلا ةيروــــتسد مدعب عــفدــلا يف لــــصــفلا لـــبق ،يروــتـــــسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملا ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،مـمتـملاو لدعـــملا ،لـــمــــعلا

 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22
.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 ىدامج 32 يف خّرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بــــجوــمب
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا

 ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ 5١ مـــــقر رارــــق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––
،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 لـمـع دـعاوـقـب ةـقـلـعــتملاو 12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 82 قـــفاوملا
 ةـــيروـــتسدلا مدـــعب عــفدلا لاـــجم يف ،ةـــيروـــتـــسدلا ةــــمكـــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 ٥ يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 22٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتي د عد/81–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس
 وعدملا قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا ،)م.ب(
 نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي ،)ج.ف(
 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملا ٠991 ةنس ليربأ

 ســــيئر ىلإ ةـــــلـــسرـــملا تاراــــعـــشإلا ىلع عالـــــطالا دـــعــــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا )ج.ف( وعدملا قح يف
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 صاــــــخلا يلودلا دـــــهـــعلا نـــم 2 ةداــــمــــللو ،روــــتـــــسدلا نـــــم ٥61و
 رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب

 ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،9891 ةنس



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
35م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 نم هيـــــلع قداــــصملا ةيـــسايــسلاو ةيـــندملا قوقـــــحلاب صاخلا
 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيضاقتملا نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا فانئتسالا يف هقح
 يضاقتلا أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو
  ،نيتجرد ىلع

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ج.ف( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 مقر تحت 12٠2 ةنـــس رـــبوــتكأ ٤1 خـــيراـــتب ايلـــعلا ةمـــكــــحملا
 سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،22٠٠٠/12 سرهفلا
،د عد/81–12٠2 مقر تحت ٤1/٠1/12٠2 خيراتب يروتسدلا

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
  7 خيرات اددحم ،12/٠1/12٠2 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

،ةبوتكملا مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ربمفون

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 هتاظحالم يف دكأ ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 قوقحلا نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا
 ،سسؤم ريغ يعدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا

،روتسدلل اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يضاقـــتلا قـــحو نوناــــــقلا ماـــمأ ةاواـــســـملا أدـــبـــمب ساــــســـم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
.روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوـــــقب ةقلعـــتملاو 12٠2 ةنـــس ربـــمـــفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو )ج.ف( وعدملا قح يف

 نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 اهقش يف ،هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهن ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملاب كسمت يذلاو
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ج.ف( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ " : هّنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/ و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 ،هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــح اذإو .هــلــمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتـــي يذـــلا رـــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست
 جامدإ ةداعإب ّامإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو
 وأ ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا

 ايـــلاـــم اــضــيوـــعت لماــعلا حـــنمي نيفرطلا دحأ ضفر ةلاح يف
 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ج.ف( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش" اهيلع ىعّدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( "قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمُي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت  اًسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 36

 سلجملا لّـجس اذإ" : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مـــكـــحلا ةــيروـــتــسد مدــــعب عـــفدلا يف لـــصـــفلا لــــبق ،يروـــتــــسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملا ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22
.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملا ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا

 يف خّرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارـقلا بـــجوـــمب ،ممــتـــملاو
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32

 ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ 6١ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملا ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملا 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 ٥ يف خرؤملا ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 32٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ٤1/٠1/12٠2 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 )م.ب( ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتملاو د عد/91–12٠2 مقر تحت
 )ب.ل( ةوعدملا قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا

 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدت
 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991

 ســـــيئر ىلإ ةلـــسرـــملا تاراـــعــــشإلا ىلع عالـــــطالا دعـــــــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدعب حيرصتلا اهيف سمتلت يتلا )ب.ل( ةوعدملا قح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
37م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 ٤–37 ةداملا نأب ىرتو ،رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا
 ربتعي يذلا رمألا  فانئتسالا يف اهقح ةسرامم نم اهمرحت
 مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو نيضاقتملا نيب ازييمت اهبسح
  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا

 ةمكحملا تلصف 12٠2ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ب.ل( ةوعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/32٠٠٠
،د عد/91–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجوـــمب رعـــشأ يروـــتـــسدلا سلــــجـــملا ســـــيئر نأ ثــــيــــح –
 ،ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 يف دــكأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىدــل ماـــعـــلا بئاـــنـــلا نأ ثيـــح –
 ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 ةداملا عم

 يف دـكأ يـــنـــطولا يـــبـــعـــشلا ســــلـــجـــملا ســـــيئر نأ ثــــيــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ ةيعدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةـــــــبوــــتكملا هتاظــــحالم يف دــــكأ لوألا رــيزولا نأ ثـــيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلــع يــضاــقــتلا قــحو نوـــناــقلا ماـــمأ ةاواـــســـملا أدبــــمب ساـــــسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
.روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 تاــــظــــحالـــملاب اهـــيـــف تــــكســـمت يــــتلا )ب.ل( ةوــــعدــــملا قـــــح يف

 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلت يتلاو ةبوتكملا
 يف هالعأ ةروكذملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37

 ءاغلإ بلط يف ايئاهن ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش
 ٥61و 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم
 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم
 ،)م.ب( ذاتسألا اهيماحم ةطساوب )ب.ل( ةوعدملا نأ ثيح –

 قـلـعـتملا نوـناــقــلا نــم ٤–37 ةداملا ةــيروــتسد مدـــعـــب تعـــفد
 لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا تاقالعب
 يغلت ،ةمزلـــملا ةيـــقاـــفتالا وأ/و ةيــــنوناــــقلا تاءارجإلل ةفلاخم
 ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا

 ءارـجإلاـب ماـيـقـلاـب مدـخـتسملا مزــلــتو ،تاءارــجإلا مارــتــحا مدــع
 ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو ،هب لومعملا

 اذإو هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست ثدح
 اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو .ايفسعت
 هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ ةداعإب
 لــماــعــلا حــنــمــي نيفرــطــلا دــحأ ضفر ةــلاــح يف وأ ،ةــبستـــكملا

 ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال ايلام اضيوعت
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم رهشأ )6( ةتس

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 ذاتسألا اهيماحم ةطساوب ،)ب.ل( ةوعدملا نأ ثيح –
 مسقـلا ،ةـنــتاــب ةــمــكــحــم ماــمأ ةــيــئاضق ىوــعد تماــقأ ،)م.ب(
 زاـــجنإو تاـــساردلا ةــــكرـــش اهــيلع ىعّدـــملا دـــض ،يعاـــمــتـــجالا
 اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( "قرشلل ةينفلا  لامعألا
 دقع نم نّكمُت نأ نود اهيدل ةلماع تناك  اهنأ ةحضوم ،ماعلا
 دقع فييكت  ةسمتلم ،اهجاجتحا مغر اهقوقح نمو لمعلا

 ،اهبصنم يف اهجامدإ ةداعإ عم ةدملا ددحم ريغ ادقع اهلمع
 ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد ةركذم تمدق ىوعدلا لالخو
 روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا

  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 38

 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1
 سلجملا لّـجس اذإ " : هّنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مــكحلا ةــيروــتسد مدــعــب عــفدــلا يف لصفــلا لــبــق ،يروــتسدــلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدـــعـملا ،لـــمـــــعلا

 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22
.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 خّرؤملا 22 /د عد/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا

 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف
22٠2.

 ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ٧١ مـــقر رارـــــــق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملا ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملا 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 ٥ يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو ٤2٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتي د عد/٠2–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس
 ةوعدملا قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب(
 نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدت )ش.س(
 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلسرملا تاراعشإلا ىلع عالطالا دعبو –
 ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 ربوتكأ ٠2 خيراتب ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا

،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدعب حيرصتلا اهيف سمتلت يتلا )ش.س( ةوعدملا قح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
39م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 ٤–37 ةداملا نأب ىرتو ،رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا
 ربتعي يذلا رمألا  فانئتسالا يف اهقح ةسرامم نم اهمرحت
 مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو نيضاقتملا نيب ازييمت اهبسح
  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 هتلاحإب )ش.س( ةوعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا

،يروتسدلا سلجملا ىلع

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/٤2٠٠٠
،د عد/٠2–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دــــكأ يــنــــطولا يبـــعــشلا سلـــجملا ســـيئر نأ ثـــــــيــــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ ةيعدملا عفد لعــــجي ام ،روتسدلا اهنمـضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاــظحالم يف دـــكأ لوألا ريزولا نأ ثيـــــح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يــــــــضاقتلا قـــحو نوــــناـــقلا ماــــمأ ةاواـــســـملا أدـــبــمب ساسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسّركملا ،نيتجرد
.روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنـس ربمـــفون 82 قـــفاوــــملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 تاظحالملاب اهيف تكسمت يتلاو )ش.س( ةوعدملا قح يف

 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلت يتلا ةبوتكملا
 يف هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37

 ءاغلإ بلط يف ايئاهن ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش
 ٥61و 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم
 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 ذاتسألا اهيماحم ةطساوب )ش.س( ةوعدملا نأ ثيح –
 قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب تعفد )م.ب(
 لماعلا حيرست عقو اذإ" : هّنأ ىلع صنت يتلا لمعلا تاقالعب
 يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل ةفلاخم
 ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا

 ءارـــجإلاب ماــــيقلاب مدـــختـــسملا مزــــلتو تاءارــــجإلا مارــــتـــحا مدــــع
 ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو هب لومعملا

 اذإو هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست ثدح
 امإ ايئاهنو ايئادتبا ةـصتـــخملا ةمـــكــحملا لـــصــــفتو .ايفــــسعت
 هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ ةداعإب
 لــماــعــلا حــنــمــي نيفرــطــلا دــحأ ضفر ةــلاــح يف وأ ،ةــبستـــكملا

 ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال ايلام اضيوعت
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم رهشأ )6( ةتس

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 ذاتسألا اهيماحم ةطساوب )ش.س( ةوعدملا نأ ثيح –
 مسقـلا ،ةـنــتاــب ةــمــكــحــم ماــمأ ةــيــئاضق ىوــعد تماــقأ )م.ب(
 زاــــجـــنإو تاــــساردلا ةـــكرـــش" اهـــيلع ىعدـــملا دض يعامــتجالا
 اـهرـيدـم يف ةـلــثمم،)TSE ORES( "قرشلـل ةـيـنـفــلا لاــمــعألا
 دقع نم نكمت نأ نود اهيدل ةلماع تناك  اهنأ ةحضوم ،ماعلا
 دقع فييكت ةسمتلم ،اهجاجتحا مغر اهقوقح نمو لمعلا

 ،اهبصنم يف اهجامدإ ةداعإ عم  ةدملا ددحم ريغ ادقع اهلمع
 ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد ةركذم تمدق ىوعدلا لالخو
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا

  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 40

 سلجملا لّـجس اذإ" : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مــكحلا ةــيروــتسد مدــعــب عــفدــلا يف لصفــلا لــبــق ،يروــتسدــلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتــملاو لدـــعملا ،لـــمــــعلا

 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22
.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12قفاوملا

 يف خّرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بـجوـــمب ،مـمـــتــــملاو
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32

 ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ٨١ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 لـمـع دـعاوـقـب ةـقـلـعــتملاو 12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 82 قـــفاوملا
 ةيروتـــــسدلا مدـــعب عـــــفدلا لاــــجــــم يف ةـــيروـــتـــسدلا ةــمـــكـــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 ٥ يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو ٥2٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراثأ عــــفدـــب قلـــعتــملا د عد/12–12٠2 مـــــقر تــــحت 12٠2 ةــــنــــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نـــم ٤–37 ةداملا ةـــيروـــتسد مدـــع هـــيــــف يعّدــــي )ق.ع( وــــعدملا
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا

 لدـعملا ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قــلــعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12
،ممتملاو

 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلسرملا تاراعشإلا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 ٠2 خيراتب ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو
 ربوتكأ 12 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ

،12٠2 ةنس

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدــعــب حــيرصتــلا اــهــيــف سمــتــلــي يتــلا )ق.ع( وــعدملا قـــح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 صاــــخلا يلودلا دهـــــعلا نـــم 2 ةداـــمـــللو ،روـــتـــسدلا نــــم ٥61و
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 صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا
 نم هيلع قداصملا  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا

 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا فانئتسالا يف هقح
 أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو نيضاقتملا
  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥  خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ق.ع( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/٥2٠٠٠
،د عد/12–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ،ةيروهمجلا سيئر 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب ،هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دكأ يــــنــطولا يبــــعشلا سلـــجــملا ســــيئر نأ ثــــيــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يـــضاقـــتلا قحو نوناقلا ماـــمأ ةاواــــــســـملا أدــــبــــــمب ساـــســـم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسّركملا ،نيتجرد
  ،روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم
 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –

 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو

 رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب
 ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،9891 ةنس

 يلاليج نيديسلا نيررقملا ني وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو )ق.ع( وعدملا قح يف

 نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا
 اهقش يف هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهن ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم
 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ق.ع( وعدملا نأ ثيح –

 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هــــب لوـــمــــعملا ءارـــجإلاب ماـــــيـــقلاب مدـــخـتسملا مزلتو تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدـــح اذإو ،هلــــمـــع يف رـــمـــتـــسا ول اــمك هاــــضاـــقتي يذلا رــــــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست
 جامدإ ةداعإب ّامإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو
 وأ ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا

 ايلام اضيوعت لماعلا حــــنمي نيــفرــطلا دـــحأ ضـــفر ةلاـــــح يف
 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ق.ع( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش" اهيلع ىعّدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( "قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمُي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
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 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1
 سلجملا لّـجس اذإ" : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مـــكـــــحلا ةــيروــتــسد مدـــعب عـــفدلا يف لصـــفلا لــبــــق ،يروـــتـــسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعـملا ،لـــمـــــعلا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل
: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت
 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ

 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 خّرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعـــملا

 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف
22٠2.

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ٩١ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 لـمـع دـعاوـقـب ةـقـلـعــتملاو 12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 82 قـــفاوملا
 ةـــــيروـــتـــسدلا مدعــــب عـــفدلا لاـــجـــم يف ةـــيروـــتــسدلا ةـــمكــــــــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 ٥ يف خرؤملا ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 62٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 هراثأ عـــــفدب قــــلعـــتملا د عد/22–12٠2 مــــقر تـــحت 12٠2 ةـــــنـــــس
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا
 نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي )ز.ن( وعدملا

 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 سيئر ىلإ ةلسرـــملا تاراــــعـــشإلا ىلع عالـــــطالا دــــعــــــــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدـــــعب حــيرــصـــتلا اهـــــيــف ســمــتلي يتلا )ز.ن( وـــعدـــملا قــح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
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  يلودلا دهـــعلا نم 2 ةداـــــمللو ،روتــــسدلا نـــم ٥61و 73 نيتداــــــــملا
 نم هيلع قداـــصملا ةيـــسايــسلاو ةيـــندملا قوقــــحلاب صاــــخلا

 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازـــيـيمت هبـــســح ربتــعي يذلا رــــمألا  فانئـــــتسالا يف هقح
  نوناقلاو ءاضقلا ماـــمأ ةاواـــــسملا أدـــبمل اقرـــخو نيــــضاقـــتملا

  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ز.ن( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/62٠٠٠
،د عد/22–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ،ةيروهمجلا سيئر نم الك 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دــــــكأ يــــنـــطولا يـــبـــعـــشلا ســلـــجملا ســيئر نأ ثيح –
 قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظـــــحالم
 يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا نم
 هتيروتسد ىلع ضرتعُملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم ريغ
،روتسدلل اقباطم

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمــضــتت ال ةداـــملا هذـــه نأو ،ســــسؤم رـــيغ نوناـــقلا ماـــمأ

 ىلع يضاـــقتلا قــــحو نوــناـــقلا مامأ ةاواســــــملا أدبـــــمب ساــــــســـــم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسّركملا ،نيتجرد
.روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم

 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –
 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو

 يلاليج نيديسلا نيررقملا ني وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةبوتكملا تاظحالملاب اهيف كسمت يتلاو )ز.ن( وعدملا قح يف

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلاو
 اهقش يف هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم
 ررقم ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا
 نـــم ٥61و 73 نيتداـمـلـل ةـفـلاــخــم ،جاــمدإلا ةداــعإو حــيرستــلا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا

 موسرملا بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو
،9891 ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ز.ن( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو ،تاءارجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــح اذإو ،هــلــمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتـــي يذـــلا رـــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست
 جامدإ ةداعإب ّامإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو
 وأ ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا

 اـــيلاــــم اضــــيوــــــعت لماعلا حنـــمي نيفرطلا دحأ ضفر ةلاح يف
 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ز.ن( وعدملا نأ ثيح –
 دض يعامتجالا مسقلا ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ
 ةـيـنـفـلا  لاـمـعألا زاــجــنإو تاساردــلا ةــكرش" اــهــيــلــع ىــعّدملا
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( "قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمُي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب
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 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1
 سلــجــملا لّـجـــس اذإ" : هـــنأ ىلع هــــنم ررـــكم 92 ةداــــملا صــــنت
 مــكحلا ةــيروــتسد مدــعــب عــفدــلا يف لصفــلا لــبــق ،يروــتسدــلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارــــــــقلا بـجومب ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 خّرؤم 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممــــتملاو لدعــــملا

.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ٠٢ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––
،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملا 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمــــضتـــملاو ةيروـــتسدلا مدـــــعب عـــفدلا لاــــجم يف ،ةـــيروتـــسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21

 ٥ يف خرؤملا ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 72٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتي د عد/32–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس
 وعدملا قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب(
 نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي )ز.ب.ف(
 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 ســــــيئر ىلإ ةلـــــــسرـــملا تاراــــــــعـــشإلا ىلع عالــــطالا دــــعبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراــتب ىوعدلا يف فارــطألا ىلإو ،12٠2 ةنــس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا )ز.ب.ف( وعدملا قح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
45م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا
 نم هيلع قداـــصملا ةيـــسايـــسلاو ةيـــندـــملا قوـــقـــحلاب صاــــخلا

 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيضاقتملا نيب ازييمت هبسح ربتعي يذلا رمألا فانئتسالا يف هقح
 يضاقتلا أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو
  ،نيتجرد ىلع

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 هتلاحإب )ز.ب.ف( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا

،يروتسدلا سلجملا ىلع

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنـس ربوتكأ ٤1 خـيراتب ايلـــعلا ةمكــحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/72٠٠٠
،د عد/32–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ةيروهمجلا سيئر 12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ

 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
 رارــقــب ةــيــلصألا ىوــعدــلا فارــطأ رــعشأ اــمــك ،لوألا رــيزوــلاو
 اددحم ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا

 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دــــكأ يـــنـــطولا يـــبعــشلا سلـــجـــملا ســـيئر نأ ثـــيــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلـــع يـــضاقــتلا قـــحو نوـــناــقلا مامأ ةاواــــسملا أدـــبـــمب ساـــســــم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
  ،روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم
 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –

 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 تاـــظـــحالـــملاب اهــــيف كــســـمت يــتلاو )ز.ب.ف( وـــــــعدـــــملا قــــح يف

 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا ةبوتكملا
 يف هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37

 ءاغلإ بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش
 ٥61و 73 نيـتداــملل ةـــفلاـــخم ،جاـــمدإلا ةداـــعإو حـــيرـــستلا ررـــقم
 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
 ةـــنــــس وــياـــم 61 يف خرؤــــملا 76-98 مــــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا

9891،

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ز.ب.ف( وعدملا نأ ثيح –
 قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد )م.ب(
 لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا تاقالعب
 يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل ةفلاخم
 ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا

 ءارـــجإلاب ماــيقلاب مدـــختـــسملا مزـــلتو تاءارــجإلا مارتحا مدع
 ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو ،هب لومعملا

 اذإو ،هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست ثدح
 امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو .ايفسعت
 هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ ةداعإب
 لــماــعــلا حــنــمــي نيفرــطــلا دــحأ ضفر ةــلاــح يف وأ ،ةــبستـــكملا

 ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال ايلام اضيوعت
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم رهشأ )6( ةتس

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ز.ب.ف( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ )م.ب(

 ةينفلا  لامعالا زاجنإو تاساردلا  ةكرش" اهيلع ىعّدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( "قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمُي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 46

 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1
 سلجملا لّـجس اذإ " : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مــــكــحلا ةـــيروــتـــسد مدـــعب عــفدلا يف لـــصـــفلا لبـــق ،يروــتــسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدـــعــملا ،لـــمــــعلا

 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22
.لصفلا قبسب حيرصتلا نيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 خّرؤملا 22 /د عد/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا

 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف
22٠2.

 ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د ع د/د م.ق/ ١٢ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 لـمـع دـعاوـقـب ةـقـلـعــتملاو 12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 82 قـــفاوملا
 ةــيروـــتسدلا مدــــعب عــــفدلا لاــــجـــم يف ،ةــــيروـــتــسدلا ةمـــكــــــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 ٥ يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 ىدل لجسملاو 82٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك
 ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتملا د عد/٤2–12٠2 مقر تحت 12٠2
 وعدملا قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب(
 نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي ،)ع.ب.ع(
 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 ســــــيئر ىلإ ةلـــسرــملا تاراــــعــشإلا ىلع عالــــطالا دـــعـــــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا )ع.ب.ع( وعدملا قح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
47م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازيـيـمت هبـــســح ربــتــعي يذلا رـــمألا فاـــنئــــتسالا يف هــــقح
 أدبملو  نوناقلاو ءاضقلا مامأ ةاواسملا أدبمل اقرخو نيضاقتملا
  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ع.ب.ع( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 مقر تحت 12٠2 ةنـــس رـــبوـــتكأ ٤1 خـــيراــتب ايلـــعلا ةــمــــكحملا
 سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،82٠٠٠/12 سرهفلا
،د عد/٤2–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 ســــــيئر نـــم الــــك 12٠2 ةــــنـــس رـــبوـــتـــكأ ٠2 يف خرؤـــــم لاـــــسرإ
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا
 ةيلصألا ىوعدلا فارطأ رعشأ امك ،لوألا ريزولاو ينطولا

 ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا رارقب
 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات اددحم
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دــــكأ يـــنـــطولا يبـــعـــشلا سلـــجـــملا ســيئر نأ ثــــيــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعّدملا عفد لعجي ام ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يـــــضاــقـــتلا قــــحو نوـــناـــقلا مامأ ةاواـــســملا أدــــبــمب ساـــسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
  ،روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم
 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –

 دعاوقب  ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتــسدلا سلـــجـــملا لمع دــــعاوـــــقل
 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1
 سلجملا لّـجس اذإ " : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت

 يلاليج نيديسلا نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2 ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 تاـــظــحالـــملاب اهــيف كــــــسمت يتلاو )ع.ب.ع( وـــعدـــملا قــح يف

 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا ةبوتكملا
 يف هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37

 ءاغلإ بلط يف ايئاهن ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش
 ٥61و 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم
 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملاو لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 ذاتسألا هيماحم ةطساوب ،)ع.ب.ع( وعدملا نأ ثيح –
 قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد ،)م.ب(
 لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا تاقالعب
 يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل ةفلاخم
 ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا

 ءارــــجإلاب ماــــيـــقلاب مدــخــــتـــسملا مزـــلتو تاءارــجإلا مارتحا مدع
 ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو هب لومعملا

 اذإو ،هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست ثدح
 اّمإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو .ايفسعت
 هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا جامدإ ةداعإب
 لــماــعــلا حــنــمــي نيفرــطــلا دــحأ ضفر ةــلاــح يف وأ ،ةــبستـــكملا

 ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال ايلام اضيوعت
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم رهشأ )6( ةتس

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ع.ب.ع( وعدملا نأ ثيح –
 دض يعامتجالا مسقلا ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ
 ةـــيـــنـــفلا لاـــمــعألا زاـــجنإو تاـــساردـــلا ةكرـــش" اهيـــلع ىــــعّدملا
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم،)TSE ORES( "قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمُي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت  اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا
 نــم هــيــلــع قداصملا ةــيساــيسلاو ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 48

 مكحلا ةــــــيروـــتسد مدـــعب عــــفدلا يف لصـــفلا لبـــق ،يروـــتـــسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو. هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 22 /د عد/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 خّرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممـــتملاو لدعملا

 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماــــع ةيــناـــثلا ىداـــمــــج 32 يف
22٠2.

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٢٢ /د عد/د م.ق/ ٢٢ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––
،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 891و 791و ٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم ٥22و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ

،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 لـمـع دـعاوـقـب ةـقـلـعــتملاو 12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 82 قـــفاوملا
 ،ةـــــيروــــتـــسدلا مدــــعب عـــفدلا لاــــجـــم يف ةـــيروــــتــسدلا ةـــمكــــــحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤـــملا يروـــتــسدلا سلـــجــملا لــــمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 ٥ يف خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 لجسملاو 92٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ربوتكأ ٤1 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

 ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتي د عد/٥2–12٠2 مقر تحت 12٠2ةنس
 وعدملا قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب(
 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي )ب.ف(
 ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس

 ســـــــيئر ىلإ ةــــلـــسرــــــملا تاراـــعـــــشإلا ىلع عالــــطالا دــــعبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 خيراتب ىوعدلا يف فارطألا ىلإو ،12٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 خيراتب
،12٠2 ةنس ربوتكأ 12

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )م.ب( ذاتسألا فرط

 مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا )ب.ف( وعدملا قح يف
 لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد

 بلط يف ايئاهنو ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش يف
 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم ءاغلإ

 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
،9891 ةنس ويام 61 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
49م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 نــم هــيــلــع قداصملا ةــيساــيسلاو ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا
 ةسرامم نم همرحت ٤–37 ةداملا نأب ىريو ،رئازجلا فرط
 نيب ازييـــمت هبـــســح ربــتــعي يذلا رــــمألا فانئـــتــسالا يف هـــــقــــح
  نوــناــقــلاو ءاضقــلا ماــمأ ةاواسملا أدــبمل اــقرــخو نيضاــقــتملا

  ،نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبملو

 ةمكحملا تلصف 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيراتب هنأ ثيح–
 ىلع هتلاحإب )ب.ف( وعدملا فرط نم راثملا عفدلا يف ايلعلا
،يروتسدلا سلجملا

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق يروتسدلا سلجملا ىقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 يروتسدلا سلجملاب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،12/92٠٠٠
،د عد/٥2–12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربوتكأ ٤1 خيراتب

 بجومب رــــعشأ يروــــتسدــــلا سلــــجملا سيــــئر نأ ثيــــح –
 سيـــئر نـــم الــــك 12٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ ٠2 يف خرؤم لاسرإ
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ةيلصألا ىوعدلا فارطأ رعشأ امك ،لوألا ريزولاو ينطولا

 ،12٠2 ةنس ربوتكأ 12 خيراتب هالعأ روكذملا ةلاحإلا رارقب
 مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 12٠2 ةنس ربمفون 7 خيرات اددحم
،ةبوتكملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 عم ضراعتت اهنأ ودبت دق هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ
 ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا ماكحأ

 هتاظحالم يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ةداملا عم ضراعتت ،هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا نأ ةبوتكملا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٥61

 يف دــــكأ يــنــطولا يـــبــعــشلا سلـــجــملا ســـيئر نأ ثــــيــــح –
 نم قح يأ كهتنت ال ٤–37 ةداملا نأ ىلع ةبوتكملا هتاظحالم
 ريغ يعدـملا عفد لعـــجي ام ،روتــسدلا اهنـــمضي يتلا قوقـــحلا

 اقباطم هتيروتسد ىلع ضرتُعملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم
،روتسدلل

 نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةاواسملا أدبمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا كاهتناب عفدلا
 يأ نمضتت ال ةداملا هذه نأو ،سسؤم ريغ نوناقلا مامأ

 ىلع يــــضاقـــتلا قـــحو نوناـــــقلا مامأ ةاواســــملا أدبـــمب ساـــــسم
 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61و 73 نيتداملا بجومب نيسركملا ،نيتجرد
.روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم
 يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح –

 دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
 ثيح ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1

 يلاليج نيديسلا نيررقملا ني وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،امهريرقت ةوالت يف رامع سابعو يدوليم
،22٠2ةنس يفناج 62 خيراتب ةدقعنملا

 ،)م.ب( ذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 تاـــــظـــحالــــملاب اهــــيف كســـمت يتــلاو )ب.ف( وــــعدـــملا قـــــح يف

 ةداملا ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهيف سمتلي يتلا ةبوتكملا
 يف هالعأ ةروكذملا لمعلا تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37

 ءاغلإ بلط يف ايئاهن ايئادتبا مكحلا رودصب قلعتملا اهقش
 ٥61و 73 نيتداملل ةفلاخم ،جامدإلا ةداعإو حيرستلا ررقم
 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم
 بجومب رئازجلا فرط نم هيلع قداصملا ةيسايسلاو ةيندملا
 ةنــــس ويام 61 يف خرؤــــملا 76–98 مـــــقر يـــسائرلا موـــــسرملا

9891،

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ىلإ ةـيـمارـلاو ،ةـمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملاــب كسمت يذــلا
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا
،هالعأ ةروكذملا لمعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 ،)م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ب.ف( وعدملا نأ ثيح –
 تاقالعب قلعتملا نوناقلا نم ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفد
 ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ" : هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا
 ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و ةينوناقلا تاءارجإلل
 مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا
 هـب لوـمـعملا ءارـجإلاـب ماـيـقـلاــب مدــخــتسملا مزــلــتو تاءارــجإلا

 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا حنمتو
 ثدــح اذإو ،هــلــمــع يف رــمــتسا وــل اــمــك هاضاــقــتـــي يذـــلا رـــجألا

 .ايفسعت ربتعي ،هالعأ 37 ةداملا ماكحأل اقرخ لماعلا حيرست
 جامدإ ةداعإب امإ ايئاهنو ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو
 وأ ،ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا عم ةسسؤملا يف لماعلا

 ايلام اــضـــيوــــعت لـــماــعلا حـــنمي نيـــفرــطلا دـــحأ ضـــفر ةلاـح يف
 رهشأ )6( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا رجألا نع لقي ال
 .ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود ،لمعلا نم

."ضقنلاب نعطلل الباق لاجملا اذه يف رداصلا مكحلا نوكي

 )م.ب( ذاتسألا هيماحم ةطساوب )ب.ف( وعدملا نأ ثيح –
 ،يعامتجالا مسقلا ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد ماقأ

 ةينفلا  لامعألا زاجنإو تاساردلا  ةكرش" اهيلع ىعّدملا دض
  هنأ احضوم ،ماعلا اهريدم يف ةلثمم ،)TSE ORES( "قرشلل
 مغر هقوقح نمو لمعلا دقع نم نّكمُي نأ نود اهيدل الماع ناك
  ةدملا ددحم ريغ ادقع هلمع دقع فييكت اسمتلم ،هجاجتحا

 عفد ةركذم مدق ىوعدلا لالخو ،هبصنم يف هجامدإ ةداعإ عم
 صنل اهتفلاخمل هالعأ ةروكذملا ٤–37 ةداملا ةيروتسد مدعب
  يلودلا دهعلا نم 2 ةدامللو ،روتسدلا نم ٥61و 73 نيتداملا



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 50

 سلجملا لّـجس اذإ " : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مــكحلا ةــيروــتسد مدــعــب عــفدــلا يف لصفــلا لــبــق ،يروــتسدــلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم ٤–37 ةداملا

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مقر رارقلا بجومب ،ممتـــملاو لدعــــملا ،لمـــــعلا

 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22
.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 ٤–37 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 22 /د ع د/د م .ق/ 1٠ مـــقر رارــــقلا بـــجوـــمب ،مـــمــتـــملاو لدـــعــــملا
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا

.22٠2 ةنس

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غلبي : اثلاث

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خرؤـــم ٢٢/د ع د/د م.ق/ ٣٢ مـــــقر رارــــق
.٢٢٠٢ ةنس يفناج 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 )ةريخألا ةرقفلا( ٥61 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب   –
،هنم ٥22و 891و )ىلوألا ةرقفلا( 791و ٥91و 871و

 22 يف خرؤملا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوــناــق نــمضتملاو 8٠٠2 ةــنس رــيارـــبـــف ٥2 قــــــفاوملا 92٤1
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمضتملاو ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا
 دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا

 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21

 ةمكحملا نم ةيروتسدلا مدعب عفدلاب ةلاحإلا رارق ىلعً ءانبو –
 ،23٠٠٠/12 سرهفلا مقر 12٠2 ةنس ربمسيد 6 يف خرؤملا ايلعلا

 21 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل لجسملاو
 هراثأ عفدب قلعتي 62/12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربمسيد
 قح يف ،ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا )ش.ز( يماحملا ذاتسألا
 ،"تسالبورديه " ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا

 مقر نوناقلا نم 336 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي يذلاو
 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠–8٠
،ةيرادالاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2

 تحت ةيروتسدلا ةمكحملا نع رداصلا رارقلا ىلع ءانب –
 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٠3 يف خرؤملا 12/د عد/د م.ق/2٠ مقر
 عفدلا يف لصفلا نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا

 مقر نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا( 336 ةداملا ةيروتسد مدعب
 رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا  9٠-8٠

 ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس

 تحت ةيروتسدلا ةمكحملا نع رداصلا رارقلا ىلع ءانب –
 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٠3 يف خرؤملا 12/د عد/د م.ق/3٠ مقر
 مدعب عفدلا يف لصفلا نمضتملاو 12٠2 ربمسيد ٥ قفاوملا
 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا( 336 ةداملا ةيروتسد
 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا

،هالعأ روكذملاو

 فيرخ ديسلا ررقملا وضعلا ريرقت ىلإ عامتسالا دعب –
،باهولا دبع



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
51م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 طورش دّدحي يذلا 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا نأ ثيح –
 ةراثإ ةيناكمإ زاجأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
 ماظنلل ةعضاخلا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةمكاحم لك ىلع عفدلا
 يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا ةيئاضقلا تاهجلاو يداعلا يئاضقلا
 مكحلا نأ يعدي يذلا ىوعدلا فارطأ دحأ لبق نم ،يرادإلا
 قوقحلا كهتني عازنلا لآم هيلع فقوتي يذلا يعيرشتلا

،روتسدلا اهنمضي يتلا تايرحلاو

 رقت 61–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم 6 ةداملا نأ ثيح –
 ةلصفنمو ةبوتكم ةركذمب ةيروتسدلا مدعب عفدلا ميدقت بوجوب
 336 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلا ريثت ةضراعلا نإف ةببسمو
 ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملا 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم
،نوناقلل اقفو ةيرادإلاو

 ةفرغلا تررق ،12٠2 ةنس وينوي 92 خيراتب هنأ ثيح –
 مــقر ةــيضقــلا يف وزو يزــيــت ءاضق سلــجمب ةــيــلاــجـــعـــتسالا

 ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا فانئتسا لوبق اهضفر 8٠71/12
 هنمو ،هزاوج مدعل الكش "تسالبورديه" ةاّمسملا ةدودحملا

 سلجم نأو ،ةيعدملل ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم ضفر
 ٥ خـيراـتـب ةدـقـعـنملا ةـيـنــلــعــلا هــتسلــجــبو وزو يزــيــت ءاضق
 ،2٠٠٠٠/12 مقر ةيضقلا فلم ةسارد دعبو 12٠2 ةنس ربوتكأ
 يفو ،بلطلا لوبق لكشلا يف ايروضح ايئاهن اينلع ررق
 ضئارع عم ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإب رمألا عوضوملا
،ايلعلا ةمكحملا ىلإ مهتاركذمو فارطألا

 ةفرغلا تردصأ ،12٠2 ةنس وينوي 22 خيراتبو هنأ ثيح –
 مقر ةيضقلا يف وزو يزيت ءاضق سلجم ىدل ةيلاجعتسالا

 نم 336 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلا ةركذم نأشب 8٠71/12
 ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملا 9٠–8٠ مقر نوناق
،ةداملا هذه ةيروتسد مدعب عفدلا لاسرإب اهرارق

 ةمكحملا تردصأ ،12٠2 ةنس ربمسيد 6 خيراتب هنأ ثيح –
 ىدل هليجست ّمت 23٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت ارارق ايلعلا

 ةنس ربمسيد 21 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةباتك
 مدعب عفدلا ةلاحإب يضقي ،د عد /62–12٠2 مقر تحت 12٠2
.ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ةيروتسدلا

: عوضوملا ثيح نم
 عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو هنأ ثيح – 

 ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا
 مدــــعــــب عـــفدلا لاــــجم يف ةـــيروـــتسدلا ةمــــكحملا لـــمع دــعاوـــقب
 نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو ،ةيروتسدلا
 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا

 ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر
 سلجملا لجس اذإ": هنأ ىلع ،هنم رركم 92 ةداملا صنت ثيح
 مــكحلا ةــيروــتسد مدــعــب عــفدــلا يف لصفــلا لــبــق يروــتسدــلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارق نم رثكأ يعرشتلا

 هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو ،هيف رظنلل
،"لصفلا قبسب تارارقب هسفن يعيرشتلا

 : تاءارجإلا ثيح نم
 ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا نأ ثيح –

 336 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلاب تمدقت "تسالبورديه"
 رفص 81 يف خرؤملا 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا(
 نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع
 اهيلع فقوتي يتلا ةداملا يهو ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،عازنلا لآم

 اهيماحمب ةلثمم ،ةيعدملا عفد ةضيرع يف ءاج هنأ ثيح –
 ةذاـــــتــسألا ةـــيئاـــضـــقلا ةرـــضــــحملا روـــضـــحـــبو )ش.ز( ذاــــتـــــسألا
 يف لصفــلا لــبــق اــم مــكــحــلــل لاــثــتــمالا تضفر اــهـــنأ ،)ر.ح.ع(
 سرام 6 خيراتب وزو يزيت ةمكحم نع رداصلا عوضوملا

 سرام 2 يف خرؤملا مكحللو ،٥6٤1/91 مقر سرهف ،91٠2 ةنس
 خيراتب رداصلا رارقلاب ديؤملا 3861/٠2 مقر سرهف ٠2٠2 ةنس
 سلجم نع 2٠61/٠2 مقر سرهف تحت ٠2٠2 ةنس ويلوي 91
،وزو يزيت ءاضق

 ةطساوبو ،)م.ف( ةثرو امهيلع ىعدملا نيّرجؤملا نأ ثيح –
 ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )ع.م( ذاتسألا مهنع ليكولا
 ةرضحملا ةدعاسمب ذيفنتلا تاءارجإ ةرشابمب رداب ،ايلعلا
 ربمتبس 2 خيراتب تماق يتلاو )ر.ح.ع( ةذاتسألا ةيئاضقلا

 ،ءاـفوـلاـب فـيـلـكـتـلا رضحـمو دـنسلا اـهـغـيـلـبـتـب ٠2٠2 ةـــنس
 ةريخست ةمكحملا تاذل ةيروهمجلا ليكو ديسلا نع رادصتساو
 ءارجإل ادعوم 12٠2 ليربأ 12 خيرات ددحو ،ةيمومعلا ةوقلل
،ذيفنتلا ةيلمع

 قئاع دوجول ذيفنتلا فقو بلط ضفر مت هنأ ثيح –
 يلاجعتسالا رمألا رودصو ،ةيديدحلا ةأشنملا يف لثمتي يدام
 ضفرب يضاقلاو 3691/12 سرهف 12٠2 ةنس ليربأ 21 خيراتب
 يف لثمتملا يذيفنتلا دنسلا ذيفنت ةلصاومب رمألاو ،بلطلا
 خيراتب يرحبلاو يراجتلا مسقلا نع رداصلا يئاهنلا مكحلا

 خيراتب ةيذيفنتلا ةغيصلاب روهمملاو ٠2٠2 ةنس سرام 2
،٠٠7/٠2 مقر تحت ٠2٠2 ةنس ويلوي 92

 اهيماحم ةطساوب تراثأ ةرجأتسملا ةيعدملا نأ ثيح –
 ةضيرع نع ةلصفنم ةركذمب ابوتكم اعفد )ش.ز( ذاتسألا
 قلعتملا 12٠2 ةنس وينوي 22 خيراتب ةلجسملا فانئتسالا

 تاءارجإلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا( 336 ةداملا ةيروتسد مدعب
 صنل ةداملا هذه صن ةفلاخم ىلع اسسؤم ،ةيرادإلاو ةيندملا
 مقر يوضعلا نوناقلا نم 6 ةداملاو ،روتسدلا نم ٥61 ةداملا

 مدــــعب عـــفدلا قـــيــبـــطت تاـــيفــيكو طورــــش ددــــحي يذلا 61–81
 نيتجرد ىلع يضاقتلا يف اهقح نم اهتمرح يتلاو ،ةيروتسدلا

،يئاهن رمأ رودص ةجيتن

 ةيروتسد مدعب عفدلا ةركذمب تحضوأ ةيعدملا نأ ثيح –
 نمضتملا 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا( 336 ةداملا

 ةـفرـغـلا ىدـل ةــعوــفدملا ةــيرادإلاو ةــيــندملا تاءارــجإلا نوــناــق
 ةنس وينوي 22 موي وزو يزيت ءاضق سلجمب ةيلاجعتسالا

 موــــقي يـــضاـــقـــتلا أدــــبــــم نأ ،8٠71/12 مقر ةيضقلا يف 12٠2
 يضاقتلا نمضي نوناقلا نأو ،ةاواسملاو ةيــــعرــــشلا ساـــسأ ىلع
،هنم ٥61 ةداملا اميس ال روتسدلل اقبط نيتجرد ىلع



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 52

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ةيــــندــملا تاءارــــجإلا نوــــناق نـــم )ىلوألا ةرقـــــفلا( 336 ةداـــــــملا

 يف خرؤملا 12/د ع د /د م ق/2٠ مقر اهرارــق بـــجوــــمب ةــــيرادإلاو
 ،12٠2 ةنــس ربــمـــسيد ٥ قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماــــع يناــــثلا عــــيبر ٠3
،اهيف لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي ةجيتنلابو

 عيمجل مزلمو يئاهن ةيروتسدلا ةمكحملا رارق نأ ثيح –
 اـقـبـط ةـيـئاضقـلاو ةـيرادإلا تاـطـلسلاو ةـيـموـمـعـلا تاـطــلسلا
 ىلع قبطني وهف ،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 891 ةداملل
 امم عوضوملا ةشقانم نم ىودج ال يلاتلابو ،يلاحلا عفدلا

،لصفلا قبسب حيرصتلا بجوتسي

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت

 336 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ
 بجومب ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماع يناثلا عيبر ٠3 يف خرؤملا 12/د عد/ د م.ق/2٠ مقر اهرارق
.12٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 3٤٤1

 ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلل رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذــه رــشــــــني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤2و ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32و 12و 7 خيراتب
 .22٠2 ةنس يفناج 62و

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

            .اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 فّلــــكم ماـــهم ءاــهـــنإ نـــمــــضـــتي ،2202 ةــــنـــس يام
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب
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 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ةنس سرام 52 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

 تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يدعس دمحأ دّيسلا ماهم ،2202
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو
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 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.ةلودلا سلجمب ليلاحتلاو تايئاصحإلا
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 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،ةينضامر راتخم ّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

 ،ةلودلا سلجمب ليلاحتلاو تايئاصحإلا مسقل اسيئر هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ناويدلا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب
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 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،ةريق كلام ّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

 يداـــــصــــتقالا يـــنــــطولا ســــلجــملاب ناويدلل اســـــيئر هــــتفــــصب
.يئيبلاو يعامتجالاو
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 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاساردلاب نيفّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو
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 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 يتآلا دــّيسلاو ةدــّيسلا نــّيــعــت ،2202 ةــــــنس يام 4 قـــفاوملا
 ةـــــسائرـــــــب صـــيـــخلـــتلاو تاـــــساردلاب نيــــفّلـــكم ،امـــهاـــمــــــسا
: ةّيروهمجلا

،ريصقلب ةينوص –

.ةدوس نب لالب دولوم –

ةيدرف ميسارم



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
53م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 01 قفاوملا 3441 ماع لاوش 9 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةـــسردـــملا رــــيدم نيـــيـــعـــت نـــمــضـــتي ،2202 ةـــنـــس ياــــم
 تايــنــقـــتلاو ةيزيدويــــجلا مولـــعلل ايلــــعلا ةــــيــــنطولا
.ةيئاضفلا
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 3441 ماــــــــــع لاوش 9 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،يقيدص مركأ دـمحم ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس يام 01 قفاوملا

 تاينقتلاو ةيزيدويجلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم
.ةيئاضفلا

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

 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةداعلا قوف ءارفس نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
 ةّيطارقــميّدلا ةّيرئازـــجلا ةّيروـــهمـــجلل نيـــضوفــــمو
.ةّيبعّشلا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

 ةّيرئازـــــــجلا ةّيروـــــهـــمـــجلل نيــــضوـــــفـــمو ةداــــعلا قوــــــف ءارــــفــــــس
: ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 52 نم ءادتبا ،)ايبماز ةيروهمج( اكاسولب ،يدعس دمحأ –
 ،2202 ةنس سرام

 ،)يدـنوروـب ةـيروـهـمـج( اروـبـمـجوـبـب ،فـيرـكوـب دـيـمـح –
،2202 ةنس ليربأ 3 نم ءادتبا

 ءادتبا ،)يتوبيج ةيروهمج( يتوبيجب ،يقري دـمحم –
،2202 ةنس ليربأ 01 نم

 ءادتبا ،)اناوستوب ةيروهمج( نوروباغب ،يباجع دارم –
.2202 ةنس ليربأ 61 نم
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 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
 ةـيـلاملاو ةـيداصتـقالا تاـقالـعـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،يبرغ رونلا حتف دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

 ةصصختملا ةيلاملا تاسسؤملا عم تاقالعلل ريدم بئان
 ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف

.ةيلاملا ةرازوب

 01 قفاوملا 3441 ماع لاوش 9 يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاساردلاب نيّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
 ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملاب صيخلتلاو
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 9 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 01 قفاوملا

 تاماقإلل ةماعلا ةيريدملاب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم
: ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا

،يشوبرد ميزن –

.كانجعوب نيمألا دبع ةزمح –
`````````````````````````H````````````````````````̀

 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 دراوملا مسق ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
 نم يلودلا نواـــعتلل ةيرئازــــجلا ةلاـــكولاب ةيرــــشبلا
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،شطيطق ةريمأ ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

 نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب ةيرشبلا دراوملا مسقل ةسيئر
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا
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 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب صيخلتلاو

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 افّلكم ،يقرش دـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب صيخلتلاو تاساردلاب
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 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 دصرملاب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.يندملا عمتجملل ينطولا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ءارهزلا ةمطاف ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

 عمتجملل ينطولا دصرملاب نيمدختسملل ريدم ةبئان ،يحي
.يندملا
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 4 قفاوملا 3441 ماع لاوش 3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 سلجملاب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 3 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 4 قفاوملا

 يـــعاــمــتجالاو يداــــصتــــقالا يـــنـــطولا سلـــــجـــملاب رـــيدـــم يـــبئان
: يئيبلاو

،قئاثولاو تايرشنلل ريدم بئان ،موتلكوب ةماسا –

 ةيجيتارتسالا ةظقيلا ماظنل ريدم بئان ،نايزم فسوي –
.رارقلا ذاختاو
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 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرادإلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.نيتيالو يف ةيلحملا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

 ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم امهتفصب
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

 ،مناغتسم ةيالو يف ،نايفح زيزعب – 

.يزيليإ ةيالو يف ،يعمج رمع –
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 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.اقباس – نيدهاجملا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ةريجه ناميإ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

 اهتلاحإل ،اقباس – نيدهاجملا ةرازوب ةشتفم اهتفصب ،شابرخ
.دعاقتلا ىلع
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 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف ناـخّرؤم ناـيذـيــفــنــت ناــموسرــم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب
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 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا
 لك فيلكتل ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ،امهامسا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم

 ةرادإل ةرــــيدم اهـــتـــفــصب ،ةـــجرو تــــيآ داعــــس تـــيدـــعــــست –
،لئاسولا

.صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،ولالع ديمحلا دبع –
````````````````````````````````````````````

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،يمساڤ دلاخ دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

 يوذو نيدهاجملا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،قوقحلا
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 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

 نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم امهتفصب
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا

،ةريوبلا ةيالو يف ،يركز ناميلس –

.ةديعس ةيالو يف  ،زويلب ايركز –
`````````````````````````H````````````````````````̀

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.نيتيرادإ نيتعطاقمب يعامتجالا طاشنلل
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 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

 نيتعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل نيبدتنم نيريدم امهتفصب
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيرادإلا

،راتخم يجاب جربب ،يخاس دمحأ –

.سابع ينبب ،لاخوب دـمحم –
`````````````````````````H````````````````````````̀

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 11
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

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

 3441 ماع لاوش 01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةديعـــس ةّديـــسلا ماهـــم ىهـــنت ،2202 ةنـــــس وــــياـــم 11 قــــفاوـــــملا
 ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ناويدل ةسيئر اهتفصب ،ينشمارد
.ةيفيرلا
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: قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يمساڤ دلاخ –

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،عبس دـمحم –

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

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيدهاجملل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام

.تايالولا ضعب يف

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف نيدهاجملل نيريدم

 ،تسغنمات ةيالو يف دـمحما نب رداقلا دبع –

،ترايت ةيالو يف ،يديموقلب ةيرسعوب –

.نازيلغ ةيالو يف ،شاشرح نب نيدلا رون –

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

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيـــقرــت رـــيدـــم نيـــــيعت نمـــضـــتي ،2202 ةنــــس ياـــم
 ةضايرلاو نيوكتلاو ةيبرتلا طاسوأ يف ةضايرلا
 بابشلا ةرازوب ةصصختملا طاسوألا يفو عيمجلل

.ةضايرلاو
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 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 يلع ىفـطـــــــصم دّيــــسلا نّيــــعي ،2202 ةـــنـــــس ياــــم 5 قــــــفاوــــــملا

 نيوكتلاو ةيبرتلا طاسوأ يف ةضايرلا ةيقرتل اريدم ،يناسح
 بابشلا ةرازوب ةصصختملا طاسوألا يفو عيمجلل ةضايرلاو
.ةضايرلاو
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 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةنمقرلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس يام
.تايئاصحإلاو
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 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

: تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يقوزرملا سنوي –

.نواعتلل ريدم بئان ،ريضحل رهاط دنحم –

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.رئازجلا ةيالو يف نيبختنملاو تاباختنالاو
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 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 اريدم ،نايفح زيزعب دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا
.رئازجلا ةيالو يف نيبختنملاو تاباختنالاو ةيلحملا ةرادإلل
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 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام

.مناغتسم ةيالو يف

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 اريدم ،يعمج رمع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا
.مناغتسم ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل

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

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 بئان ،يكيرت ريمأ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

 ىلعو يتامدخلاو ينكسلا عاطقلا يف ةقاطلا يف مكحتلل ريدم
 تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةيلحملا تاعامجلا ىوتسم
.ةددجتملا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف ناـخّرؤم ناـيذـيــفــنــت ناــموسرــم
 نييـعـتـلا ناـنـمضتـي ،2202 ةــــــنس يام 5 قـــفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 يتآلا دــــــّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةــــــنس يام 5 قـــفاوملا
: قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ،امهامسا

،ةشتفم ،ةجرو تيآ داعس تيدعست –

.لئاسولا ةرادإل اريدم ،ولالع ديمحلا دبع –

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا
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 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 دـــيرــبلا رـــيدـــم نييـــعــت نمـــضـــتــي ،2202 ةــــنـــس ياــــم
.يزيليإ ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 اريدم ،باحر سيرد دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا
.يزيليإ ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف ناـخّرؤم ناـيذـيــفــنــت ناــموسرــم
 نيريدم نييعت نانمضتي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا
.تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم

،ةريوبلا ةيالو يف ،يتبات قيرط –

،ةديعس ةيالو يف ،يلوبمطس نغدوب دومحم –

،ةيدملا ةيالو يف ،زويلب ايركز –

.تليسمسيت ةيالو يف ،يركز ناميلس –

````````````````````````̀

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي  ،2202 ةنس يام 5
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يخاس دمحأ –

.سابع ينب ةيالو يف ،لاخوب دـمحم –

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

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيـمـعـتـلا رـيدـم نييـعـت نــمضتــي ،2202 ةــــــنس يام
.سابع ينب ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،تابيون دـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

 ينب ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم
.سابع

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تازيهجتلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.نوميميت ةيالو يف ةيمومعلا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،ديبع نب ةنيمسي ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

.نوميميت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل ةريدم
`````````````````````````H````````````````````````̀

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،كوريبم ىده ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب تاعزانملل ريدم ةبئان
`````````````````````````H````````````````````````̀

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةراجتلل نيريدم نييعت نمــــضــتي ،2202 ةنــــس يام

.نيتيالو يف
`````````````````````````

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم

،تسغنمات ةيالو يف ،يلالع دمحأ –

.وزو يزيت ةيالو يف ،يحتف ةريضن –
`````````````````````````H````````````````````````̀

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـيوـكـتـلا رـيدـم نييـعــت نــمضتــي ،2202 ةــــــنس يام
 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملا نيمثتو
.ةيديلقتلا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ،رورعز نب يركش دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

 ةحايسلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملا نيمثتو نيوكتلل اريدم
.ةيديلقتلا ةعانصلاو

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

 5 قفاوملا 3441 ماع لاوش 4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.ةئيبلا

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

 3441 ماــــــــــع لاوش 4 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ةبئان ،يدنب ايند ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 5 قفاوملا

.ةئيبلا ةرازوب ميظنتلل ريدم
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.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 يام 8 قـــفاوملا 3٤٤1 ماـــع لاوـــش 7 يف رــــئازجلاب رّرـــــح

.22٠2 ةنس

ةيلاملا ةرازو

 ٣٤٤١ ماــــع ناــــضمر 6 يف خّرؤــــم كرــــــتشم يرازو رارــــق
 تاــــــيحالص ددــــــــحي ،٢٢٠٢ ةــــــنس لـــــــــــيربأ ٧ قــــــــفاوـــــملا

.ةينطولا كالمألل ةيوهجلا ةيريدملا لكايه ميظنتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 91 يف خّرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 03 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خّرؤملا 45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 5 يف خّرؤملا 391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 4102 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا 393-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 1202 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا 3441 ماع لوألا عيبر 11
 كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،هنم )3 ةرقفلا( 4 ةداملا اميس ال ،اهتايحالصو ةينطولا

ينطولا عافدلا ةرازو

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 طابضو طابض نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨

 طابــــض ةفـــصب نـــمألل ةيرـــكـــسعلا حلاـــصملل فـــص
.ةيئاضقلا ةطرشلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

 6831 ماع رفص 81 يف خّرؤملا ٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمب –
 تاءارـــجإلا نوـــناق نـــمضتملاو 6691 ةـــنس وـــينوي 8 قـــفاوملا
،هنم )6 ةطملا( ٥1 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

 ماــع مّرحـم 92 يف خرؤـــملا 2٠-6٠ مــــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
 نوــــناقلا نــــمضتملاو 6٠٠2 ةـــنس رــــياربف 82 قــــفاوملا 72٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

 يف خرؤملا 6٥3-91 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
 91٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا 1٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٠2
 ةماعلا ةيريدملل يئاضقلا قيقحتلل ةحلصم ءاشنإ نمضتملاو
،اهميظنتو اهماهمو ،ينطولا عافدلا ةرازول يلخادلا نمألل

 يف خّرؤملا ٥9-٠2 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1٤٤1 ماــــع نابعش ٤1
 ،هـــتاــيــــــحالــــصو ينـــــــطولا عاــــــفدلا ةرازول ماــــــعلا نيــمألا ماــــهــم
،مّمتملاو لّدعــــــملا

 يف خّرؤــــملا 182-12 مـــقر يساـــئرلا موـــسرملا ىضتــقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا ٤٠٠2 ةــنس رـــبوتكأ ٤2 قـــفاوملا ٥2٤1 ماـــع ناـــضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نارّرقي

 رمألا نم )6 ةطملا( ٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ةنس وينوي  8 قفاوملا 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا ٥٥1-66 مقر
 طاـــبــــض ةفـــصب ّنيـــعي ،هالـــعأ روـــكذملاو مّمـــتملاو لّدعملا ،6691
 ةعـــــبرألاو ةئاــــملا فـــص طابـــضو طابـــــضلا ،ةيئاـــضقلا ةـــطرـــشلل
 يف مهؤامسأ ةدراولا ،نمألل ةيركسعلا حلاصملل )٤٤1( نوعبرألاو
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا ةيمسالا ةمئاقلا

 ،لدعلا ريزو

ماتخألا ظفاح

يبط ديشرلا دبع

ينطولا عافدلا ريزو نع

 ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دـمــحـم ءاوللا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: يتأي ام نارّرقي

 نم )3 ةرــقــفلا( 4 ةداـــملا ماكـــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
 ماع لوألا عيبر 11 يف خّرؤملا 393-12 مقر يذيفنتلا موسرملا

 فدهي ،هالعأ روكذملاو 1202 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا 3441
 ةيريدملا لكايه ميظنتو تايــحالــص دــيدــحت ىلإ رارـــقلا اذــــه
.ةينطولا كالمألل ةيوهجلا

 ةـــــينطولا كالـــــمألل ةـــــيوهجلا ةــــــيريدملا مــــظنت : 2 ةداملا
: يتأي امك

 ،فّلكتو ،ةلودلا كالمأ ةطشنأل ةيعرفلا ةيريدملا – 1
 صوصخلا ىلع ،ةيوهجلا ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالا دودح يف
: يتأي امب

 ةرداصلا تارارقلاو تاميلعتلا قيبطتو جماربلا ذيفنت –
،ةلودلا كالمأ لاجم يف ةيزكرملا ةرادإلا نع

 ةــــلودــــلا كالــــمأل ةــــيــــئالوــــلا تاــــيرــــيدملا لــــمــــع طــــيشنـــــت –
.هتعباتمو همييقتو هقيسنتو ههيجوتو

: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

 صوصخلا ىلع فّلكيو ،ةلودلا كالمأ تايلمع بـتكم *
: يتأي امب

 ةطبترملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ذيفنت ةعباتم –
،ةلودلا كالمأب

 لاجم يف لمعلا جهانم ديحوتو قيسنت ىلع رهسلا –
.ةلودلا كالمأ

 فّلكيو ،ةلودـلا كالـمأ تاـمـيـيـقـتو تارـبــخ بتــكــم *
: يتأي امب صوصخلا ىلع

 ىلع يراـــقـــعـــلا قوسلـــل تاـــموــــلــــعــــم كنــــب ءاشنإ ناــــمض –
،يوهجلا ىوتسملا

 رهسلاو تالوقنملاو تاراقعلا مييقت قرطو جهانم ديحوت –
.اهنييحت ىلع

 ىلع ّفلكيو ،درجلاو ليصحتلاو تايئاصحإلا بتكم *
: يتأي امب صوصخلا

،ةلودلا كالمأب ةقلعتملا ةيرودلا تايئاصحإلا دادعإ –

 كالمأ جتاونو تادئاع ليصحت تايلمع ةعباتمو ريطأت –
،اهتبقارمو ةلودلا

 ةلودلل ةعباتلا تاكلتمملا درج تايلمع ةعباتمو ريطأت –
 .ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهليجستو

 ،ةلودلا كالمأ دوقعو تاعزانمو ضئارع بتكم *
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكيو

 قيسنتو ةـلودـلا كالـمأب ةـطـبـترملا ضئارـعــلا ةــعــباــتــم –

،اهب لفكتلا ةبقارمو

 اهتافلمب لفكتلا نامضو ةلودلا كالمأ تاعزانم ةعباتم –

،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلل اقبط

 حلاصم فرط نم دوقعلا دادعإ تايلمع ةعباتمو ريطأت –

 .ةددحملا اهلاجآ يف اهميلست نامضو ةلودلا كالمأ

 ،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل ةيعرفلا ةيريدملا – 2
 ،ةيوهجلا ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالا دودح يف ،فّلكتو

: يتأي امب صوصخلا ىلع

 ةرداصلا تارارقلاو تاميلعتلا قيبطتو جماربلا ذيفنت –

،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم لاجم يف ةيزكرملا ةرادإلا نع

 ظفحلاو يضارألا حسمل ةيئالولا تايريدملا لمع طيشنت –

.هتعباتمو همييقتو هقيسنتو ههيجوتو يراقعلا

: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

 ىلع فّلكيو ،ماعلا يضارألا حسم تايلمع بتكم *

: يتأي امب صوصخلا

،ماعلا يضارألا حسم جمارب ذيفنت ةعباتم –

 عم قيسنتلاب ةميدقلا ةيحسملا تاططخملا لالغتسا –

 ،ةيوهجلا ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالل ةعباتلا حلاصملا

 ،اهظفحو اهتنايص نامضو

 اهقيسنتو يضارألا حسم تامولعم نييحت تايلمع ةعباتم –

.ةيراقعلا تاظفاحملا عم

 صوصخلا ىلع ّفلكيو ،يراقعلا رهشلا تايلمع بتكم *

: يتأي امب

 ىوتسم ىلع يراقعلا رهشلاو ميقرتلا تايلمع ةعباتم –

،يراقعلا ظفحلا حلاصم

 دادعإ تايلمعل ةددحملا ةينوناقلا لاجآلا مارتحا ةعباتم –

،يراقعلا ظفحلا حلاصم ىوتسم ىلع قئاثولا فلتخم ميلستو

 موسرلا ليصحتب ةقلعتملا تايلمعلا ةعباتمو ريطأت –

.اهتبقارمو يراقعلا ظفحلا حلاصم تامدخب ةطبترملا ىواتألاو
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 ظفحلاو يضارألا حسم تاعزانمو ضئارع بتكم *
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكيو ،يراقعلا

 ،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمب ةطبترملا ضئارعلا ةعباتم –

،اهب لفكتلا ةبقارمو قيسنتو

 ،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمب ةقلعتملا تاعزانملا ةعباتم –

 ةــيــــعيرــشـــتلا صوـــصـــنلل اقـــــبــط اهــتافــلمب لفـــكـــتلا ناــمــــضو

.ةيميظنتلاو

 يضارألا حسم فيشرأو ةيراقعلا ةيقاطبلا بتكم *
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكيو ،يراقعلا ظفحلاو

 فلــتــخم لالـــغــتـــساو مالـــتـــسا تاـــيلــمــع ةعـــباـــتــمو رـــــيــــطأت –

 ةيراقعلا ةيقاطــــبلا يف ةيراـــقعلا تاـــقاطـــبلاو دوقـــعلاو قئاــثولا

،اهظفحو اهبيترتو يراقعلا ظفحلا حلاصمل

 فيشرأو ةيحسملا تاططخملا فلتخم لالغتسا نامض –

.هظفحو هتيامحو يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم

 يف ،فّلكتو ،ةباقرلاو شيتفتلل ةيعرفلا ةــيرـــيدــــملا -3

 صوصخلا ىلع ،ةيوهجلا ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالا دودح

: يتأي امب

 تايريدملا تاطاشن ةبقارمو شيتفت ماهم ذيفنت نامض –

،كلذب ةقلعتملا صيخالتلاو لئاصحلا دادعإو ةيئالولا

 قيقحتلاو ةعجارملا ماهم ،ةيّملسلا ةطلسلا باسحل ،نامض –

.كلذب ةصاخلا ريراقتلا دادعإو

: نينثإ )2( نيبتكم نم نوكتتو

 ّفلكيو ،ةلودلا كالمأ لكايه ةبقارمو شيتفت بتكم *

: يتأي امب صوصخلا ىلع

 كالمأ لـكاـيـه ةـبـقارـمو شيـتـفـت جمارـب ذـيــفــنــت ناــمض –

،كلذب ةصاخلا ريراقتلا دادعإو ،ةلودلا

 لابقتسا فورظ اميسال ةبقارمل ةيئاجف تارايزب مايقلا –

،مهتالاغشناب لفكتلاو نيلماعتملا هيجوتو

 ةطلسلا تايصوتو تاميلعت ذيفنتل ةيناديملا ةعباتملا –

 اهتنياعم تمت يتلا تالالتخالا حيحصت صوصخب ةيملسلا

.ةبقارملاو شيتفتلا تايلمع لالخ

 ظفحلاو يضارألا حسم لكايه ةبقارمو شيتفت بتكم *
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكيو ،يراقعلا

 يضارألا حسم لكايه ةبقارمو شيتفت جمارب ذيفنت نامض –
،كلذب ةصاخلا ريراقتلا دادعإو ،يراقعلا ظفحلاو

 لابقتسا فورظ اميس ال ةبقارمل ةيئاجف تارايزب مايقلا –
،مهتالاغشناب لفكتلاو نيلماعتملا هيجوتو

 ةطلسلا تايصوتو تاميلعت ذيفنتل ةيناديملا ةعباتملا –
 اهتنياعم تمت يتلا تالالتخالا حيحصت صوصخب ةيمّلسلا

.ةبقارملاو شيتفتلا تايلمع لالخ

 ،ّفلكتو ،ةيتامولعملاو ةنمقرلل ةيعرفلا ةيريدملا – 4
 صوصخلا ىلع ،ةيوهجلا ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالا دودح يف
: يتأي امب

 كالمأب ةقلعتملا ةيمقرلا تانايبلا دادعإ تايلمع ريطأت –
،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا

 دادــعإ يف ةــيزــكرملا ةرادإلا عــم قــيسنــتـــلاـــب ةـــمـــهاسملا –
 اهرــــشـــن ناـــمـــضو ةـــيـــتاـــمولـــعملا لولــــحلاو ةـــنـــمـــقرلا جــــمارـــــب
.اهلالغتساو

: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

 ىلع ّفلـكيو ،ةلودـــلا كالـــمأ ةـــطـــشــنأ ةنـــمـــقر بـــتــــكم *
: يتأي امب صوصخلا

 كالـمأ ةـطشنأ ةـنـمـقر جمارـب ذـيـفـنـت ةـعــباــتــمو رـيــطأت –
،ةلودلا

 كالمأ ةطشنأ ةنمقر تايلمع لوح ةيرود ريراقت دادعإ –
.ةيمّلسلا ةطلسلل اهميدقتو ةلودلا

 ،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةطشنأ ةنمقر بتكم *
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكيو

 يضارألا حسم ةطشنأ ةنمقر جمارب ذيفنت ةعباتمو ريطأت –
،يراقعلا ظفحلاو

 حسم ةطشنأ ةنمقر تايلمع لوح ةيرود ريراقت دادعإ –
.ةيمّلسلا ةطلسلل اهميدقتو يراقعلا ظفحلاو يضارألا

 ىلع ّفلكيو ،يلآلا مالعإلا تازيهجت ةنايص بتكم *
: يتأي امب صوصخلا

 تاــفصاوملا ،ةــيزــكرملا ةرادإلا عــم قــيسنــتــلاـــب ،دـــيدحت –
 ةبسانمب ةينقتلا تازيهجتلاو يلآلا مالعإلا تازيهجتل ةينقتلا

،اهتقباطم ةبقارمو تازيهجتلا هذه ءانتقا تايلمع

 اذكو ةينقتلا تازيهجتلاو يلآلا مالعإلا تازيهجت ةنايص –
 ةعباتلا حلاصمللو ةيوهجلا ةيريدملل ةصصخملا تايجمربلا

.يميلقإلا اهصاصتخال
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 دودح يف ،فّلكتو ،ةماعلا ةرادإلل ةيعرفلا ةيريدملا -5
 صوـــصخلا ىلــــع ،ةــــيوهجلا ةــــيريدملل يــــميلقإلا صاــــصتخالا

: يتأي امب

 ةـيوـهجلا ةـيرـيدــمــلــل ةــيرشبــلا دراوملا رــيــيست ناــمض –
 ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصملو ةينطولا كالمألل
،يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا يراقعلا

 ةلودلا كالمأ حلاصمو ةيوهجلا ةيريدملا تاجايتحا ريدقت –
 يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو
 ةيرود ريراقت دادعإو ،ةيلامو ةينقتو ةيدامو ةيرشب لئاسو نم
 ،اهلامعتساو لئاسولا هذه ريس فورظ نع ةيّملسلا ةطلسلل
،ةينعملا ةيئالولا تايريدملا عم قيسنتلاب

 ةيريدملا يمدختسم نيوكت تايلمع زاجنإ يف ةكراشملا –
.يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا حلاصملاو ةيوهجلا

: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

 صوصخلا ىلع ّفلكيو ،نيوكتلاو نيمدختسملا بتـكـم *
 : يتأي امب

 ةــيوهجلا ةــــيريدملل ةـــيرشبلا دراوــــملا رـــييست ناـــمض –
 ةعباتلا يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصملو
،يميلقإلا اهصاصتخال

 ةلودلا كالمأ حلاصمو ةيوهجلا ةيريدملا تاجايتحا ريدقت –
 يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو
،ةيرشبلا دراوملا نم

 ةــيرشبلا دراوــملا رـــييستل ةـــيونسلا تاـــططخملا دادـــعإ –
 ،اهذيفنتو

 ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تايلمع زاجنإ يف ةكراشملا –
 حلاصملو ةيوهجلا ةيريدملا يمدختسمل فراعملا ديدجتو
 اهصاصتخال ةعباتلا يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ
.يميلقإلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكيو ،ةينازيملا بتكم *

 ةيريدملل زيهجتلاو رييستلل ةيتاينازيملا تاريدقتلا دادعإ –
 يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصملو ةيوهجلا
،يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا

 ةيوهجلا ةيريدملل زيهجتلاو رييستلا ةينازيم ذيفنت –
 ةلودلا كالمأ حلاصم ةدئافل يوهجلا دعبلا تاذ تايلمعلاو
.يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو

: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكيو ،ةبساحملا بتكم *

 يمدختسم روجأب لفكتلل ةمزاللا تاجايتحالا ريدقت –
 ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصمو ةيوهجلا ةيريدملا
،يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا يراقعلا

 حلاصمو ةيوهجلا ةيريدملا يمدختسم روجأ عفد نامض –
 اهصاصتخال ةعباتلا يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ
 ةــــيــــعـــيرـــشــتلا صوـــصــــنلل اقــــفو ةددــــــحملا لاــــجآلا يف يـــمـــيلـــــقإلا

،ةيميظنتلاو

.روجألاب ةقلعتملا ةيبساحملا قئاثولاو تايئاصحإلا دادعإ –

 ىلع فّلكيو ،فيشرألاو قئاثولاو لئاسولا بتكم *
: يتأي امب صوصخلا

 لئاسولاب ةيوهجلا ةيريدملا ديوزت نامض ىلع رهسلا –
،اهماهم ءادأل ةيرورضلا

 ،ةـــــيوهجلا ةــــيريدملل ةـــعباتلا حــــلاصملا تارــــقم ةــنايص –
 نمأ لاجم يف اهيلع صوصنملا ريبادتلا ذيفنت ىلع رهسلاو
،تاكلتمملاو صاخشألا

 يميلقإلا صاصتخالل ةعباتلا حلاصملا تاجايتحا ديدحت –
 اهرييست نامضو ،تاعوبطملا لاجم يف ةيوهجلا ةيريدملل
،ةيزكرملا ةرادإلا عم قيسنتلاب اهلالغتساو اهعيزوتو

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت ىلع رهسلا –
 .فيشرألا لاجم يف

 ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 3 ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 ليربأ 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 6 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

لوألا ريزولا نع 
هنم ضيوفتبو

 ةفيظولل ماعلا ريدملا 
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو 







ةيوار نامحرلا دبع
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 ٢١ قــــــــفاوــــملا ٣٤٤١ ماـــــع ناـــضـــــــمر ١١ يف خّرؤــــــم رارــــق
 نييعتلا ةطلس ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ

 كالمألل نييوهــجلا نــيرــيدـــملل يرادإلا ريــــيــســـتلاو
.ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خّرؤملا 30-60 مقر رمألا ىضتقمب–
 نوناقلا نمضتملاو 6002 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 7241 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا



٤٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٨١
61م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١

 ماع رفص 21 يف خّرؤملا 541-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رشنو ريرحتب قلعتملاو 6691 ةنس وينوي 2 قفاوملا 6831
 مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملا و لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 99-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 قلعتملاو 0991 ةنس سرام 72 قفاوملا 0141 ماع ناضمر لّوأ
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،هنم 2 ةداملا اميس ال ،يرادإلا عباطلا تاذ

 51 يف خّرؤملا 45-59 مقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قــفاوــملا 5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252-12 مقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
،هنم 8 ةداملا اميسال ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 393-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 1202 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا 3441 ماع لّوألا عيبر 11
 كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،هنم 3 ةداملا امّيسال ،اهتايحالصو ةينطولا

 2141 ماع ةيناثلا ىدامج 4 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 يريدم ضيوفت نمضتملاو 1991 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا
 ةطلس ةيالولا يف بئارضلاو يراقعلا ظفحلاو ةينطولا كالمألا

،ممتملاو لدعملا ،مهرييستو نيفظوملا نييعت

 حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا يأر دعبو–
،يرادإلا

: يتأي ام رّرقي

 موـــسرـــملا نـــم 2 ةداــــملا ماـــكــحأل اقـــيــــبطــــت : ىلوألا ةداملا
 0141 ماـــــع ناـــضــــمر لّوأ يف خّرؤـــــملا 99-09 مــــقر يذـــيـــفـــنـــتلا
 نيريدملل ضّوفت ،هالعأ روكذملاو 0991 ةنس سرام 72 قفاوملا
 يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلس ةينطولا كالمألل نييوهجلا

 حلاصمللو ةينطولا كالمألل ةيوهجلا ةيريدملا يمدختسمل
.يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا ةيجراخلا

 تانييعتلا ،هالعأ ىلوألا ةداملا ماكحأ نم ىنثتست : 2 ةداملا
 ةيجراخلا حلاصملل ةعباتلا ايلعلا بصانملا يف ماهملا ءاهنإو
: هاندأ ةنيّبملا ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل

،يوهج ريدم بئان –

 ،ةحلصم سيئر–

 ،ةلودلا كالمأ ةيشتفم سيئر–

،يراقع ظفاحم–

.دعاسم يراقع ظفاحم–

 كالمأ يريدم ضيوفتب ةقلعتملا ماكحألا ىغلُت : 3 ةداملا
 رييستلاو نييعتلا ةطلس ةيالولا يف يراقعلا ظفحلاو ةلودلا
 خّرؤملا رارقلا يف اهيلع صوصنملا ،نيمدختسملل يرادإلا

 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا 2141 ماع ةيناثلا ىدامج 4 يف
.هالعأ روكذملاو 1991

 ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 4 ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 ليربأ 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع
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 ليربأ 5٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٤٢ يف خّرؤم رارق
 بئان ىلإ ءاـــضــــمإلا ضـــيوــــــفت نـــمـــــضتـي ،٢٢٠٢ ةـــنــــــس
 كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو لئاسولا ريدم
.ةينطولا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـــقـــمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 خّرؤملا 282–12 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62 يف
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذـــــلا

 يف خرؤملا 2٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش ٥2
،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي



ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٤٣٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٩١ 62

 يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالـــطالا دعـــبو –

 نـــمضتملاو 81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2

 ةينازيملاو لئاسولل ريدم بئان ،ةديمص يلع دّيـــسلا نييـــعت

،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام رّرقي

 بئاـــن ،ةدـــيـــمـــص يلع دّيـــــسلا ىلإ ضّوــــفـــــي : ىلوألا ةداملا

 ،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو لئاسولا ريدم

 عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا

 لـيوـحـتـلا وأ عــفدــلاــب ةصاخلا رــماوألاو تاررــقملاو قــئاــثوــلا

 فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو تادامتعالا ضيوفتو

.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا تانايبو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ليربأ ٥2 قفاوملا 3441 ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح

.2202 ةـــنس

ةيوار نامحرلا دبع

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

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 92 قفاوملا 3441 ماع ىلوألا ىدامج 42 يف خّرؤم رارق
 92 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدـــعي ،1202 ةنــــس ربـــمـــسيد
 ةنس يفناج 31 قفاوملا 2441 ماع ىلوألا ىدامج
 ربخملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو1202
.براجتلل ينطولا
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 قفاوملا 3441 ماع ىلوألا ىدامج 42 يف خّرؤم رارق بجومب

 ىدامج 92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد 92

 نمضتملاو 1202 ةنس يفناج 31 قفاوملا 2441 ماع ىلوألا

،براجتلل ينــــطولا رـــبـــخـــملا ةرادإ ســــلـــجم ءاـــضــــعأ نيـــيــــعت

: يتأي امك

 ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم ةيدياحول ّديسلا –“

،دمحا ديشر دّيسلل افلخ ،اسيئر ،تارداصلا ةيقرتو

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


