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٤٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢١
3م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١

تارارق
 ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
 ددــــحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ناـــضمر 7 يف خرؤـــــملا يروـــــتسدلا ســـــلجملا لـــمع دـــــعاوقل
 ،ممتملاو لدـــــعملا ،91٠2 ةـــنس وـــيام 21 قــــفاوملا ٠٤٤1 ماــــــع

 22/د عد/د م .ق/1٠ مقر ةيروتسدلا ةمكحملا رارق ىلع ءاـنبو –
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خرؤملا

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 ،ةـــــــــيروهمجلا ســــيئر ىلإ لــــــسرملا راــــعشإلا ىلــــع ءاـــنبو –
 لسرملا راعشإلاو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ لسرملا راعشإلاو
 ىلإ لسرملا راعشإلاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ
 فارطألا ىلإو ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولا

 ،22٠2 ةنس يفناج 31 خيراتب

 نـــم ةــمدقملا ةـــبوتكملا تاــــظحالملا ىلـــع عالــــطالا دــــعبو –
 ســــلجم ســــيئرو يـــنطولا يـــبعشلا ســــلجملا ســــيئر فرــــط

،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو ةمألا

 فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 يماحم )ز.ب( نيذاتسألل ةاماحملل ةينهملا ةيندملا ةكرشلا

 )و.ع( ذاتسألاو ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعم
 تاذ ةكرشلا قح يف ،يئاضقلا سلجملا ىدل دمتعم ٍماحم
 ةلثمملا ”كينورتكلإ مالسلا“ ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا

 مدـعـب حـيرصتـلا اـهـبـجومب سمـتــلــتو ،اــهرــيسم فرــط نــم
 12 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد
 ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 ةيوستب قلعتملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12 نيتداملاو
 ةـفـلاـخـم تءاـج اـهـنأ ةدـكؤم ،لـمـعــلا يف ةــيدرــفــلا تاــعازــنــلا
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 561و 53و ٤3 داوملا صوصنل

 يوالسع ىليل ةديسلا ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةدـــقعنملا ةـــينلعلا ةـــسلجلاب ،بوـــتكملا اـــهريرقت ةوالــــت يف

،22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب

 ةــــسلجلا يف ةــــيوفشلا تاـــظحالملا ىلإ عاـــمتسالا دــــعبو –
 )ز.ب( ذاتسألل 22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا

 مالسلا“ ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا قح يف
 ةداملا ةيروتسد مدعب اهلالخ نم كسمت يذلاو ،”كينورتكلإ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12 نيتداملاو ،ممتملاو لدعملا

،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو

ةيروتسدلا ةمكحملا

 3٤٤١ ماع نابعش ٠٢ يف خرؤم ٢٢/د ع د /د م.ق /٤٢ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس سرام 3٢ قفاوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 3 خيراتب ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانب –
 لجسملاو ،1٠٠٠٠/22سرهفلا مقر تحت ،22٠2 ةنس يفناج
 ةنس يفناج 9 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةباتك ىدل
 هراثأ عــــفدـــــب قـــــلـــعـــتــــــملاو د ع د /1٠ – 22٠2 مــــــــــقر تـــــحت 22٠2
 سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعم ٍماحم )ز.ب( ذاتسألا
 يئاضقلا سلجملا ىدل دمتعم ٍماحم )و.ع( ذاتسألاو ةلودلا

 مالسلا“ ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا  تاذ  ةكرشلا قح يف
 اـيـعدا نـيذـلـلاو ،اـهرـّيسم فرــط نــم ةــلــثــمملا ،”كينورتكلإ

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

 رمألا بجومب ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991
 ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12 نيتداملا اذكو ،12-69 مقر
 ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو

 )ةريخألا ةرقفلا( 561 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم 522و )5و ٤ ناترقفلا( 891و 591و

 ةـــــيندملا قوـــــقحلاب صاـــــخلا يلودـــــــلا دــــــهعلا ىـــــضتقمبو –
 ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومب دمتعملا ةيسايسلاو
 مت يذلا ،6691 ةنس ربمسيد 61 يف خرؤملا ةدحتملا ممألا
 خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب هيلإ مامضنالا

،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع لاوش 11 يف

 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 بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1
،لمعلا يف ةيدرفلا

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

 ماـــع يـــناثلا عـــيبر 32 يف ةــــخرؤملا ةـــلوادملا ىـــضتقمبو –
 دــــــعاوقب ةـــــقلعتملاو 12٠2 ةــــنس رـــــبمفون 82 قــــــفاوملا 3٤٤1
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 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةروكذملا ةيعيرشتلا ماكحألا ةيروتسدب اهبجومب كسمت يذلاو
،هالعأ

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 ةامسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا نأ ثيح –
 ةمئاقلاو اهرّيسم فرط نم ةلثمملا ،”كينورتكلإ مالسلا“

 )ز.ب( نيذاتسألل ةاماحملل ةينهملا ةيندملا ةكرشلا اهقح يف
 ذاتسألاو ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعم ٍماحم
 مدــعــب تعــفدو ،يئاضقــلا سلــجملا ىدــل دــمــتــعــم ٍماــحــم )و.ع(
 خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا : نم لك ةيروتسد

 ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــــــع ناضمر 62 يف
 ىلع صنت يتلاو ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو
 ةينوناقلا تاءارجإلل ةفلاخم لماعلا حيرست عقو اذإ“ : هنأ

 ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا يغلت ،ةمزلملا ةيقافتالا وأ/و
 ،تاءارجإلا مارتحا مدع ببسب حيرستلا رارق ايئاهنو
 حنمتو ،هب لومعملا ءارجإلاب مايقلاب مدختسملا مزلتو
 نع لقي ال ،مدختسملا ةقفن ىلع ايلام اضيوعت لماعلا
.هلمع يف رمتسا ول امك هاضاقتي يذلا رجألا

 37 ةداملا ماــكــحأل اــقرـــخ لـــماـــعـــلا حـــيرست ثدـــح اذإو
 ايئادتبا ةصتخملا ةمكحملا لصفتو .ايفسعت ربتعي ،هالعأ

 عــم ةسسؤملا يف لــماــعــلا جاــمدإ ةداــعإب اــمإ اــيــئاـــهـــنو
 دحأ ضفر ةلاح يف ،وأ ةبستكملا هتازايتماب ظافتحالا
 رجألا نع لقي ال ايلام اضيوعت لماعلا حنمي ،نيفرطلا
 ،لمعلا نم رهشأ )٦( ةتس ةدم نع لماعلا هاضاقتي يذلا
.ةلمتحملا تاضيوعتلاب لالخإلا نود

 نــعــطــلــل الــباــق لاــجملا اذــه يف رداصلا مــكحلا نوـــكـــي
.“ ضقنلاب

 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملاو
 تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1
 صاصتخالا ءانثتساب“ هنأ ىلع صنت يتلا لمعلا يف ةيدرفلا
 ةيعامتجالا لئاسملا يف رظنلا دنع مكاحملا تبت ،يلصألا
: اساسأ ىوعدلا قلعتت امدنع ايئاهنو ايئادتبا

 مدختسملا اهررق يتلا ةيبيدأتلا تابوقعلا ءاغلإب –
 وأ /و ةــيــبــيدأتـــلا تاءارـــجإلا قـــيـــبـــطـــت نود يعّدملا دض

،ةيرابجإلا تايقافتالا

 وأ بتاورــلا تاــفوشكو لــمــعــلا تاداــهش مــيـــلستـــب –
 طاشنلا تابثإل انوناق اهيلع صوصنملا ىرخألا قئاثولا
،”يعّدملل ينهملا

 : هنأ ىلع صنت يتلاو نوناقلا سفن نم 22 ةداملا اذكو

 ةـيـلاـتـلا لـئاسملاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـئاضقـلا ماـكـحألا نوـكـت“
 : نوناقلا ةوقب تقؤم ذيفنت لحم

،لمعلل يعامج قافتا وأ ةيقافتا ريسفت وأ قيبطت –

 تاءارجإلا راطإ يف مربم قافتا لك ريسفت وأ قيبطت –
،ةحلاصملا بتكم مامأ ةحلاصملاب ةصاخلا

 )٦( رهشألاب ةصاخلا تاضيوعتلاو بتاورلا عفد –
.ةريخألا ةتسلا

 ،ةيعامتجالا لئاسملا يف رظنلا دنع ،ةمكحملا نكمي امك
 ةتس )٦( دعب اميف ةلافك نود تقؤملا ذيفنتلاب قطنت نأ
.”رهشأ

 دنع ،يعامتجالا مسقلا ،ءاضيبلا رادلا ةمكحم نأ ثيح –
 تاذ ةكرشلا نم لك نيب امئاق ناك يذلا عازنلا يف اهلصف
 ةلثمملا ،”كينورتكلإ مالسلا“ ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا

 قئاسك ادقاعتم ناك يذلا )ج.ب( وعدملاو ،اهرّيسم فرط نم
 مازلإو حيرستلا رارق ءاغلإب تضق ،ةروكذملا ةكرشلا عم
 )جد ٠٠٠.٠٠1( فـلأ ةئام غلبم ىعدملل اهئادأب اهيلع ىــــعّدملا

،يفسعتلا حيرستلا نع اضيوعت

 ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا نأ ثيح –
 لجسملا فانئتسالاب نعطلا لالخو ،”كينورتكلإ مالسلا“
 خيراتب تمدق ،5٠/12٠2 مقر تحت رئازجلا ءاضق سلجم مامأ
 ةـيـنـهملا ةــيــندملا ةــكرشلا ةــطساوــب ،12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠2
 ةـبوـتـكـم عـفد ةرـكذـم ،)و.ع(و )ز.ب( نـيذاــتسألل ةاــماــحــمــلــل
 عفدلا ةلاحإو ةيضقلا يف لصفلا ءاجرإ ةسمتلم ،ةلصفنمو
 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدع ةريثم ،ايلعلا ةمكحملا ىلإ
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

 لدـعملا ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قــلــعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12
 خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12 نيتداملاو ،ممتملاو

 ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملا ٠991 ةنس رياربف 6 يف
 ةرقفلا( 561و ٤3 نيتداملا صوصن عم اهضراعتل ،لمعلا يف

 نيب تزــيــم دــق اــهــنأ ىلإ ةرــيشم ،روـــتسدـــلا نـــم )ةرـــيـــخألا
 ال ام وهو نيتجرد ىلع يضاقتلا قح ةسرامم يف  نيضاقتملا

،روتسدلا هسرك ام عم ىشامتي

 ةمكحملا تررق ،22٠2 ةنس يفناج 3 خيراتبو هنأ ثيح –
 ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا فرط نم راثملا عفدلا ةلاحإ ايلعلا
 ةــمـــكحملا ىلع ”كيـــنورـــتـــكـــلإ مالسلا“ ةاـــّمسملا ةدودحملا
 ،ةيروتسدلا

 رداصلا ةلاحإلا رارق ةيروتسدلا ةمكحملا تقلت ثيح –
 مقر تحت 22٠2 ةنس يفناج 3 خيراتب ايلعلا ةمكحملا نع
 خيراتب طبضلا ةباتك ىدل هليجست متو ،22٠2/ 1٠٠٠٠ سرهفلا

،د ع د / 1٠-22٠2 مقر تحت 22٠2 ةنس يفناج 9

 بجومب رعشأ ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نأ ثيح –
 سيـــئر نـــم الــــك ،22٠2 ةـــنس يفـــناــــج 31 يف خرؤم لاسرإ
 يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا



٤٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢١
5م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١

 روكذملا ةلاحإلا رارقب فارطألا اذكو ،لوألا ريزولاو ينطولا
 22٠2 ةنس رياربف 6 خيرات اددحم ،خيراتلا سفنب هالعأ
،مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 قــبسل هــيــلــع دودرــم ٤-37 ةداملا ةــيروـــتسد مدـــعـــب عـــفدـــلا نأ
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا نأو ،هضفر نيعتي امم هيف لصفلا
 ساسألا دقاف ،٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا نأشب راثملا

 ،سيسأتلا مدعل هضفر هعم نيعتي يذلا رمألا ،دنسلا يهاوو
 مقر نوناقلا نم 22 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلا صوصخبو
 الصأ هنع رظنلا فرص مزلتسيو بئاص ريغ هنإف ،٤٠-٠9
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا عوضوم عم ةقباطملا مدع ببسب

 يف دــكأ ،اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىدــل ماـــعـــلا بئاـــنـــلا نأ ثيـــح –
 ةيئادتبالا ةمكحملا نع ةرداصلا ماكحألا نأ ةبوتكملا هتاظحالم

 نيح يف ،ايئاهنو ايئادتبا ردصت لمعلا تاعزانم لئاسم يف
 ىلع يضاقتلا يف قحلا يطعت روتسدلا نم 561 ةداملا نأ
 يف نيضاقتملا نيب زيم دق عّرشملا كلذب نوكيو ،نيتجرد

 نم ٤-37 ةداملا صن يف نيتجرد ىلع يضاقتلا قح ةسرامم
 12 ةداملا صنو ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو 11-٠9 مقر نوناقلا

 ىشامتي ال ام وهو ،هالعأ روكذملاو ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم
 أدبم عم ايشامتو ،روتسدلا نم 561 ةداملا هتسرك ام عم
 نوناقلا مامأ نينطاوملا لكل روتسدلا هنمضي يذلا ةاواسملا

 ،هنم )ةريخألا ةرقفلا( 561و 73 نيتداملل اقبطو ،ءاضقلاو
 فارطألا قح عّرشملا ديقي نأ فاصنإلاو لدعلا ريغ نم هنإف

 هيلعو ،لمعلا تاعزانم يف ةلصافلا ماكحألا فانئتسا يف
 ناضراعتت هالعأ نيتروكذملا 12و ٤-37 نيتداملا نأب ىري هنإف
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 561 ةداملا عم

 يف راشأ ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 يذـلا نوـناـقـلا ماــمأ ةاواسملا أدــبــم نأ ةــبوــتــكملا هــتاــظــحالــم
 ريربتل نوعدملا هدمتعا يذلاو روتسدلا نم 73 ةداملا هتنمضت
 دوـجو مـعزـل هـب ججـحـتـلا نــكــمــي ال ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا

 لامعلا ةئف نيب اميس ال ،عمتجملا تائف عيمج نيب ةاواسم
 قوقح ىلع ادويق عضي نأ عّرشملا قح نم ذإ لمعلا بابرأو
 تاقالع رارقتسالو ىلوألا ةئفلا قوقحل انامض ةريخألا ةئفلا
 سركملا نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبم صخي اميفو .لمعلا

 ،عّرــــشملا نإــــف ،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 561 ةداملا بجومب
 كلت اميس ال ةيروتسدلا هــتايحالصل هــــتسرامم راــــطإ يفو
 عضو ،روتسدلا نم 931و ٤3 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا

 نيرخآلا قوقح ذافن نمضي امب قحلا اذه ةسرامم ىلع اديق
 مـكـح بجومب اـنـّيـعـم ءاــنــثــتسا عضو ناــك ىــتــمو .)لاــمــعــلا(
 بــــجومب ،عّرــــشملل هب حومسملا قوقحلا دحأ ىلع يعيرشت
 قح يأ كهتني ال مــــكحلا اذــــه نإــــف ،هـــسفن روــــــتسدلا ماـــكحأ

 ةيعدملا معزل افالخ ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا نم
 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب قلعتملا

 الو ،سسؤم ريغ دعي يذلا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملاو

 ،ةجيتنلابو ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا نم قح يأ كهتني
،روتسدلل نيقباطم امهتيروتسد ىلع ضرتعملا نيمكحلا نإف

 ةبوتكملا هتاظحالم يف كسمت لوألا ريزولا نأ ثيح –
 روــــكذـــملا 11-٠9 مــــقر نوــــناـــقلا نـــم ٤٠-37 ةداــــملا ةــــيروـــتــــسدب
 نأو اــهــل قــبس ةـــيروـــتسدـــلا ةـــمـــكحملا نأ ىلإ ارـــيشم ،هالـــعأ
 ةداملل ةبسنلاب امأ ،ةقباس تارارق يف اهتيروتسدب تلصف
 قرخب عفدلا نإف ،هالعأ روكذملاو ٤٠-٠9  مقر نوناقلا نم 12
 ةعيبطلا عم ضراعتي نوناقلا مامأ ةاواسملا أدبمل ةداملا هذه
 امهل نيتفلتخم نيتئف نيب ةدوجوملا لمعلا ةقالعل ةصاخلا

 نم لماعلا ةيامحل تعّرش اهنإو نافلتخم ناينوناق نازكرم
 لعجي امم ،هدض مدختسملا اهرقي يتلا ةيبيدأتلا تابوقعلا

 رقي مل يروتسدلا سسؤملا نأو ،سسؤم ريغ ًاعفد هنم
 نوناقلل لاحأ لب ،قلطم لكشب نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبم

 دويق دوجوب رارقإ فشتسي امم ،هتاءارجإو هطورش ديدحت
 ام اهنيب نمو ،لصألا نع ءانثتسا لكشت قحلا اذه ىلع
 ةيروتسد مدع ةسارد نإف يلاتلابو .عفدلا لحم ةداملا هترقأ
 ةداملاو ،ممتملاو لدعملا ،11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا

 يعارت نأ يغبني ،هالعأ نيروكذملا ،٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12
 ناتروكذملا ناتداملا هراطإ يف تءاج يذلا نوناقلل صاخلا عباطلا

.نييعيرشتلا نيمكحلا نيذه ةيروتسد دكؤي يذلاو

 : 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
 يتلا ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1
 سلجملا لّـجس اذإ “ : هنأ ىلع هنم رركم 92 ةداملا صنت
 مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق ،يروتسدلا
 يعيرشتلا مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا
 ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن
 ةراـثملا ةـقـحالـلا عوـفدـلا يف لصفـيو.هـيـف رـظــنــلــل هــيــلــع
،”لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب

 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
 رفص 32 يف خرؤملا 12-69 مقر رمألا بجومب ممتملاو لدعملا

 مقر اهرارق بجومب ،6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع
 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤملا 22 /د ع د /د م .ق/ 1٠
 حيرصتلا نيعتي ،ةجيتنلابو ،22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا

،لصفلا قبسب



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٥٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١ 6

 صنت روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٤3 ةداملا نأ ثيح –
 قوـــــــقحلاب ةــــلصلا تاذ ةـــــيروتسدلا ماـــــكحألا مزـــــلت“ هـــــنأ ىلع
 تاطلسلا عيمج ،اهتانامضو ةماعلا تايرحلاو ةيساسألا

 نم )ةريخألا ةرقفلا( 561 ةداملا صنتو .“ةيمومعلا تائيهلاو
 ددحيو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا نوناقلا نمضي” هنأ روتسدلا

،“هقيبطت تاءارجإو طورش

 ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا صن يف ءاج ثيح –
 تبت ،يلصألا صاصتخالا ءانثتساب” : هنأ ،هالعأ روكذملا
 ايئادتبا ةيعامتجالا لئاسملا يف رظنلا دنع مكاحملا

: اساسأ ىوعدلا قلعتت امدنع ايئاهنو

 مدختسملا اهررق يتلا ةيبيدأتلا تابوقعلا ءاغلإب –
 وأ /و ةــيــبــيدأتـــلا تاءارـــجإلا قـــيـــبـــطـــت نود يعّدملا دض

،ةيرابجإلا تايقافتالا

 وأ بتاورــلا تاــفوشكو لــمــعــلا تاداــهش مــيـــلستـــب –
 طاشنلا تابثإل انوناق اهيلع صوصنملا ىرخألا قئاثولا
،”يعّدملل ينهملا

 تاءارجإو طورش ديدحت عّرشملا صاصتخا نم هنأ ثيح –
 عضو دقف ،كلذ ىلع ءانبو هنأ امك ،نيتجرد ىلع يضاقتلا

 ،نيرخآلا قوقح ذافن نمضي امب قحلا اذه ةسرامم ىلع اديق
 دحأ ىلع يعيرشت مكح بجومب انيعم ًءانثتسا عضو ىتمو
 ،هسفن روتسدلا ماكحأ بجومب ،عّرشملل هب حومسملا قوقحلا

 اهنمضي يتلا قوقحلا نم قح يأ كهتني ال مكحلا اذه نإف
،روتسدلا

 ةدنتسملا ىواعدلا عاضخإ مدعب عرشملا ةين نأ ثيح –
 يضاقتلا أدبمل ،هالعأ روكذملا نوناقلا نم 12 ةداملا صن ىلع
 يف فسعتلا فارطألا بينجت اساسأ هدرم ،نيتجرد ىلع
 ،يعدتسي ال ىواعدلا هذه عوضوم نأو ،ةيئاضقلا تاءارجإلا

 نم اذهو يضاقتلا تاءارجإ يف يدامتلا ،لاوحألا نم لاح يأب
 مدختسملا نيب لمعلا ةقالع يف نزاوتلا ىلع ةظفاحملا لجأ

،لمعلا ةقالع ميظنتو لماعلاو

 ةيامح نامض وه ةداملا هذه ةغايص نم فدهلا نأ ثيح –
 هدض مدختسملا اهررقي يتلا ةيبيدأتلا تابوقعلا نم لماعلا
 ،ةيعامجلا تايقافتالا وأ ةيبيدأتلا تاءارجإلا قيبطت نود
 ةصاخلا ةعيبطلا عم ضراعتي ةاواسملا أدبم قرخب عفدلا نأو
 ناينوناق نازكرم امهل نيتفلتخم نيتئف دوجول لمعلا ةقالعل
،نيفلتخم

 ةداملا نإف ،هركذ قبس امل ارظنو ،ةجيتنلابو هنأ ثيح –
 ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12
 تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا
 ةرقفلا( 561و 53و ٤3 داوملا عم ضراعتت ال ،لمعلا يف ةيدرفلا
،روتسدلا نم )ةريخألا

 روكذملا نوناقلا نم 22 ةداملا صن نومضم نأ ثيح –
 يلاحلا ةيروتسدلا مدعب عفدلا عوضوم عم قبطني ال ،هالعأ

 ةوقب تقؤملا ذيفنتلا ىلع صنت ةروكذملا ةداملا نأ املاط
 تاقالعلاب ةقلعتملا تاعزانملا يف ةرداصلا ماكحألل نوناقلا
 اّمم ،نيتجرد ىلع يضاقتلا قحب قلعتت الو لمعلل ةيدرفلا

                 .اهنع رظنلا فرص بجوتسي

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت ،هيلعو

 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
 رفص 32 يف خرؤملا 12-69 مقر رمألا بجومب ممتملاو لدعملا

 رارقلا بجومب كلذو 6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/1٠ مقر
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1

 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا : ايناث
 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9
.لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991

 ةــــمألا ســــلجم ســــيئرو ةـــــيروهمجلا ســــيئر مـــــلعي : اثلاث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غلبي : اعبار

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اسماخ
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ةنس سرام 32و 22 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2و 91 خيراتب
22٠2. 

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع
،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،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 ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دمـحم 



٤٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢١
7م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١

 ماع نابعش ٠٢ يف خرؤم ٢٢/د ع د /د م.ق /٥٢ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس سرام 3٢ قفاوملا 3٤٤١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 3 خيراتب ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق  ىلع ءانب –
 لجسملاو ،2٠٠٠٠/22 سرهفلا مقر تحت ،22٠2 ةنس يفناج
 ةنس يفناج 9 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةباتك ىدل
 ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتملاو ،د ع د/ 2٠-22٠2 مقر تحت 22٠2
 ةـلودـلا سلـجـمو اـيـلـعـلا ةـمـكحملا ىدــل دــمــتــعــم ٍماــحــم )ز.ب(
 قح يف ،يئاضقلا سلجملا ىدل دمتعم ٍماحم )و.ع( ذاتسالاو
 ،”كينورتكلإ مالسلا“ ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا

 نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدع هبجومب يعدت يتلاو
 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر
 ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ

 71٤1 ماـــــع رـــــفص 32 يف خرؤملا 12-69 مـــــقر رـــــمألا بجومب
 نوناقلا نم 22و 12 نيتداملا اذكو 6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا

 رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر
،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس

 )ةريخألا ةرقفلا( 561 داوملا اميس ال روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم 522و ،)5و ٤ نيترقفلا( 891و 591و

 ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا يلودــلا دـــهـــعـــلا ىضتـــقمبو –
 ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومب دمتعملا ةيسايسلاو
 مت يذلا ،6691 ةنس ربمسيد 61 يف خرؤملا ةدحتملا ممألا
 خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب هيلإ مامضنالا

،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع لاوش 11 يف

 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 بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1
،لمعلا يف ةيدرفلا

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

 ماــــع يـــناثلا عــيبر 32 يف ةـــخرؤملا ةـــلوادملا ىــــضتقمبو –
 لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1
 ةـيروـتسدـلا مدـعـب عـفدـلا لاـجــم يف ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا

 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

 22 /د ع د/د م .ق/1٠ مقر ةيروتسدلا ةمكحملا رارق ىلع ءانبو –
 رياني 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خرؤملا

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

 لدـــــــعملا ،لمـــعلا تاـــقالــــعب قلعــــتملاو ٠991 ةنــــس ليرــــبأ 12
،ممتملاو

 22/د ع د /د م.ق /٤2 مقر ةيروتسدلا ةمكحملا رارق ىلع ءانبو –
 ةنـــس سراـــم 32 قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــــع ناـــبـــعـــش ٠2 يف خرؤـــــملا

22٠2،

 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو –
 لسرملا راعشإلاو ،ةمألا سلجم سيئر ىلا لسرملا راعشإلاو
 ىلإ لسرملا راعشإلاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ
 ،22٠2 ةنس يفناج 31 خيراتب لوألا ريزولا

 ةكرشلا رّيسم نعاطلا ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو –
 ،”كينورـتـكـلإ مالسلا“ ةاــــّمسملا ةدودحملا ةــــيـــــلوؤسملا تاذ
 ،22٠2 ةنس يفناج 31 خيراتب )س.ت( اهدض نوعطملاو

 لامآ ديسلا ررقملا وضعلا ريرقت ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةينلعلا ةسلجلاب ،بوتكملا هريرقت ةوالت يف راونلوب نيدلا
،22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب ةدقعنملا

 تاــــــــطلسلل ةـــــبوتكملا تاـــــظحالملا ىلـــــع عالـــــطالا دـــــعبو –
،هالعأ ةروكذملا فارطألاو

 ةسلجلا يف ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عاــمتسالا دــــعبو –
 قح يف )ز.ب( ذاتسألل 22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب ةينلعلا
 مالسلا“ ةاــــــــّمسملا ةدودحملا ةــــــــيــــــــلوؤسملا تاذ ةـــــــــكرشلا
 ةداملا ةيروتسد مدعب اهلالخ نم كسمت يتلاو ،”كينورتكلإ
 ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12 نيتداملاو ،ممتملاو لدعملا

،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةروكذملا ةيعيرشتلا ماكحألا ةيروتسدب اهبجومب كسمت يذلاو
،هالعأ

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا نأ ثيح –
 مدعب تعفد اهرّيسم فرط نم ةلثمملا ”كينورتكلإ مالسلا“
 62 خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد
 قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر
 خرؤملا 12-69 رمألا بجومب ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب

 نيتداملا اذكو 6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 32 يف
 ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12
 تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٥٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١ 8

  عــفدــلا يف ةــيــعدملا فاــنــئتسا رــثإ ىلع ،لــمــعــلا يف ةــيدرــفـــلا
 ،يعامتجالا مسقلا ،ءاضيبلا رادلا ةمكحم نع رداصلا مكحلل
  ،)س .ت( اهيلع فنأتسملا دض  12٠2 ةنس سرام ٤2 خيراتب
 ةحلصم ةسيئر اهتفصب تلمع اهيلع فنأتسملا نأ هيف ءاج
 ةدملا ددحم ريغ لمع دقع بجومب ،اهيدل ةيرشبلا دراوملا

 اهلمع بصنم ترداغ دقو 7٠٠2 ةنس ربمتبس لّوأ يف خرؤم
 ٠2٠2 ةنس سرام 91 ةياغ ىلإ ٠2٠2 ةنس رياربف 51 خيراتب
 مت ٠2٠2 ةنس ليربأ ٠2 خيراتب هنأو ،يعرش رربم نود
 يئاضقلا رضحملا قيرط نع اهبايغ ببسب اهل راذعإ هيجوت
 ارارق ردصت  ةفنأتسملا لعج امم ،بجتست مل اهنأ ريغ
 اهطبرت يتلا لمعلا ةقالع ءاهنإب ٠2٠2 ةنس ويام 6 خيراتب
،اهعم

 مسقلا مامأ ىوعد عفرب اهيلع فنأتسملا تماق ثيح –
 لحم مكح اهرثإ ىلع ردصو ءاضيبلا رادلا ةمكحمب يعامتجالا
 ىوعدلا لوبقب يضقي ،12٠2 ةنس سرام ٤2 خيراتب فانئتسالا

 عوضوملا يفو ،لمعلا بصنمب جامدإلا ةداعإ لوبق مدعبوً الكش
 جد ٠٠٠.٠٠9 هردق غلبم ةيعدملل اهئادأب اهيلع ىعّدملا مازلإ
 ةقالع عطق ءارج اهب ةقحاللا رارضألا لمجم نع اضيوعت
 لمعلا ةداهش اهميلستب اهمازلإو ةيفسعت ةقيرطب لمعلا

 سرام لّوأ نم ةدتمملا ةرتفلاب ةصاخلا بتاورلا فوشكو
 يقاب ضفرو 12٠2 ةنس سرام 12 ةياغ ىلإ 7٠٠2 ةنس

 ،ينوناقلا سيسأتلا مدعل تابلطلا

 تعدوأ ،12٠2 ةنس وينوي 31 ةسلج لالخ هنأ ثيح –
 )و.ع( ذاتسألاو )ز.ب( ذاتسألا اهيماحم ةطساوب ةفنأتسملا

 اهئافيتسال الكش اهلوبق ةسمتلم ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم
 نوناقلا نم 6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيلكشلا طورشلا
 عفدلاب عوضوملا يفو ،هالعأ روكذملا 61-81 مقر يوضعلا

 خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
 ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــــــع ناضمر 62 يف

 12 نيتداملا اذكو ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو
 ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و

 نأو ،عازنلا لآم اهيلع فقوتي يتلا داوملا يهو ،لمعلا يف
،روتسدلا نم 561و 53و ٤3 داوملا فلاخت صوصنلا هذه ماكحأ

 ةنس ربوتكأ 71 يف خرؤملا رارقلا بجومب هنأ ثيح –
 لاسرإب ةيعامتجالا ةفرغلا رئازجلا ءاضق سلجم ىضق 12٠2
 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلا
 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا

 نيتداملا اذكو ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991
 تاعازنلا ةيوستب قلعتملا ،٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12
 ىلإ مهتاركذمو فارطألا ضئارعب ةقفرم ،لمعلا يف ةيدرفلا
 لصوت ةياغ ىلإ عازنلا يف لصفلا ءاجرإب اذكو ايلعلا ةمكحملا
 ةيروتسدلا ةمكحملا رارقب وأ ايلعلا ةمكحملا رارقب سلجملا

،اهيلإ عفدلا ةلاحإ دنع

 ايلعلا ةمكحملا تردصأ ،فلملا ةسارد دعبو هنأ ثيح –
 ىضق ،2٠٠٠٠/22 مقر تحت 22٠2 ةنس يفناج 3 خيراتب ارارق
.ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإب

: عوضوملا ثيح نم

 عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو هنأ ثيح –
 ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا

 مدـعـب عـفدـلا لاـجـم يف ةـيروـتسدــلا ةــمــكحملا لــمــع دــعاوــقــب
 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
 لّـجس اذإ “ : هنأ هنم رركم 92 ةداملا يف ةحارص درو ثيح
 ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لبق ،يروتسدلا سلجملا
 مكحلاب قلعتي ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا مكحلا
 لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا
 ةقحاللا عوفدلا يف لصفيو .هيف رظــنلل هيلع ضورعملا
 قبسب تارارقب ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا
،”لصفلا

 تحّرص نأ ةــيروــتسدــلا ةــمــكــحــمــلــل قــبس هــنأ ثيــح –
 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب
 قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر
 خرؤملا 12-69 مقر رمألا بجومب ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب

 بجومب كلذو ،6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 32 يف
 ةيناثلا ىدامج 32 يف خرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/1٠ مقر رارقلا

،22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 تحّرص نأ ةيروتسدلا ةمكحملل اضيأ قبس هنأ ثيح –
 ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسدب
 قـلـعـتملاو ٠991 ةــنس رــيارـــبـــف 6 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــع بجر
 /٤2 مقر رارقلا بجومب ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب
 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2 يف خرؤملا 22/د ع د /د م.ق
،22٠2 ةنس سرام

 ،ةمصاخملا عوضوم نع دعتبت 22 ةداملا ماكحأ نأ ثيح –
 نوناقلا ةّوقب تقؤملا ذيفنّتلا ىلإ ليحي اهاوحف نأ املاط
 سيلف ّمث نمو ،ةيدرفلا لمعلا تاعزانم يف ةرداّصلا ماكحألل
 بجومب سّركملا نيتجرد ىلع يضاقتلا ّقحب ةقالع يأ اهل
 هذه ةيروتسد مدعب عفّدلا نإف هنمو ،روتسدلا نم 561 ةداملا
.هنع رظنلا فرص بجوتسي اّمم بئاص ريغ ةداملا

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت ،هيلعو

 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
 رفص 32 يف خرؤملا 12-69 مق رمألا بجومب ممتملاو لدعملا

 مقر رارقلا بجومب ،6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع
 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/1٠
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا



٤٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢١
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 12 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : ايناث
 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم
 يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6
 ٠2 يف خرؤملا 22/د ع د /د م.ق /٤2 مقر رارقلا بجومب ،لمعلا

.22٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش

 ةــــمألا ســــلجم ســـيئرو ةــــيروهمجلا ســــيئر مـــــلعي : اثلاث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غلبي : اعبار

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اسماخ
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ةنس سرام 32و 22 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2و 91 خيراتب
22٠2. 

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،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 ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دمـحم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٠٢ يف خرؤم ٢٢/د ع د /د م.ق /٦٢ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس سرام 3٢ قفاوملا 3٤٤١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 خرؤملا ايلعلا ةمكحملا نع رداصلا ةلاحإلا رارق ىلع ءانب –
 ،3٠٠٠٠/22 سرـــهـــفـــلا مــــقر تحت ،22٠2 ةـــنس يفـــناــــج 3 يف

 يف خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةباتك ىدل لّجسملاو
 عفدب ّقلعتملاو ،د ع د /3٠-22٠2 مقر تحت 22٠2 ةنس يفناج 9
 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
 قّلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62
 12-69 مقر رمألا بجومب مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا تاقالعب
 ،6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 32 يف خرؤملا

 ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12 نيتداملاو
 قـّلـعـتملاو ٠991 ةــنس رــيارـــبـــف 6 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــع بجر
 هتمّدق يذلا عفّدلا وهو ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازّنلا ةّيوستب
 ٍماحم )ز.ب( نيذاتسألل ةاماحملل ةينهملا ةيندملا ةكرشلا

 يماحم )و.ع(و ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعم
 ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا قح يف يئاضقلا سلجملا ىدل دمتعم
 فرط نم ةلثمملا ”كينورتكلإ مالسلا“ ةاّمسملا ةدودحملا

 22و 12و  ٤-37 داوملا ةيروتسد مدع هيف يعّدت يتلاو ،اهريسم
،هالعأ ةروكذملا

 )ةريخألا ةرقفلا( 561 داوملا اميس ال روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم 522و )5و ٤ ناترقفلا( 891و 591و

 ةـــــــيندملا قوــــــقحلاب صاــــخلا يلودـــــلا دــــــهعلا ىـــــضتقمبو –
 ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومب دمتعملا ةيسايسلاو
 مامضنالا مت يذلا 6691ربمسيد 61 يف خرؤملا ةدحتملا ممألا
 11 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب هيلإ

،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع لاوش

 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

 ماــــع بــــجر ٠1 يف خرؤــــملا ٤٠-٠9 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1
،لمعلا يف ةيدرفلا

 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 ىضتقمبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 لمعلا ةنمضتملاو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا

 سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب
 وـــــيام 21 قـــــفاوملا ٠٤٤1 ماـــــع ناـــــضمر 7 يف خرؤـــــملا يروــــــتسدلا

 ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس

 22 /د ع د/د م .ق/1٠ مقر ةيروتسدلا ةمكحملا رارق ىلع ءانبو –
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خرؤملا

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

 لدـعملا ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قــلــعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12
 ،ممتملاو

 22/د ع د /د م.ق /٤2 مقر ةيروتسدلا ةمكحملا رارق ىلع ءانبو –
 22٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2 يف خرؤملا

 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسدب  حيرصتلا نّمضتملاو
 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9
،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازّنلا ةّيوستب قّلعتملاو ٠991



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٥٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١ 10

 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو –
 لسرملا راعشإلاو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ لسرملا راعشإلاو
 ىلإ لسرملا راعشإلاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ
 فارطألا ىلإو ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولا

 ،22٠2 ةنس يفناج 31 خيراتب

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

 نــم ةــمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملا ىلع عالــطالا دـــعـــبو –
 )ز.ب( نيذاتسألل ةاماحملل ةينهملا ةيندملا ةكرشلا فرط
 ذاتسألاو ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعم ٍماحم
  ةكرشلا قح يف يئاضقلا سلجملا ىدل دمتعم ٍماحم )و.ع(
 ”كيــنورـــتـــكـــلإ مالسلا“ ةاـــّمسملا ةدودحملا ةـــيـــلوؤسملا  تاذ
 حيرصتلا اهبجومب سمتلتو ،اهرّيسم فرط نم ةلثمملا

 خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسد مدعب
 ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــــــع ناضمر 62 يف

 22و 12 نيتداملاو ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو
 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم
 يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6
 53و ٤3 داوملا صوصنل ةفلاخم تءاج اهنأ ةدكؤم ،لمعلا

،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 561و

 ظيفحلا دبع ديسلا ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب ،بوتكملا هريرقت ةوالت يف نيكوسأ
،22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب

 ةسلجلا يف ةـــيوـــفشلا تاـــظـــحالملا ىلإ عاـــمـــتسالا دـــعـــبو –
 )ز.ب( ذاتسألل 22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا

 مالسلا“ ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا قح يف
 ةداملا ةيروتسد مدعب اهلالخ نم كسمت يتلاو ،”كينورتكلإ
 ٠1٤1 ماع ناضمر ٠1 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37
 ،لـمـعـلا تاـقالـعـب قـلـعــتملاو ٠991 ةـــنس لـــيرــــبأ 12 قـــفاوملا
 ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12 نيتداملاو ،ممتملاو لدعملا
 ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا

،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو

 ،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعب –
 ةــــــيعيرشتلا ماـــــكحألا ةـــــيروتسدب اـــــهبجومب كـــــسمت يذـــــلاو
،هالعأ ةروكذملا

،ةلوادملا دعبو –

تاءارجإلا ثيح نم

 ةكرشلا نم )ت .م .أ .ب( وعدملا درط دعب هنأ ثيح –
 يعامتجالا مسقلا مامأ ىوعدب ريخألا اذه مّدقت ،هالعأ ةروكذملا

 ”كيــنورــتــكــلإ مالسلا“ ةــكرشلا ّدض ءاضيــبــلا راّدــلا ةــمــكحمل

 نوؤشلا مسق سيــئر بصنــم لــغشي اــمدـــخـــتسم هـــتـــفصب
 وينوي 2 خيراتب مكح اهنأشب ردصف ،تاعزانملاو ةينوناقلا

 جامدإ ةداعإب اهمازلإب ،ايئاهنو ايئادتبا يضقي 12٠2 ةنس
 ةـبستـكملا تازاـيـتـمالا سفـنــبو هــلــمــع بصنــم ىلإ ضراــعــلا

،ةفلتخم ةيلام تاضيوعت عفدبو

 عفدب قّلعتملا هّقش يف مكحلل لثتمت مل ةكرشلا نأ ثيح –
 مكحلا ذيفنت )ت .م .أ .ب( وعدملا رطضا اّمم ،ضيوعّتلا غلبم
 ةّرم لثتمت مل ةنعاّطلا نكل .ةيذيفنتلا ةغيصلاب روهمملا
 ءاعداب ةبوحصم ىوكش عاديإب تماقو مكحلا ذيفنتل ىرخأ

 ةنامألا ةنايخ حنجب اهيف همهّتت ،قيقحتلا يضاق مامأ يندم
 ءاليتسالاو ةيراجت تارّرحم يف رّوزملا لامعتساو ريوّزتلاو
 رداغ دق ناك هدض نوعطملا نأ تفاضأو .ةكرشلا لاومأ ىلع
 ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 31 خيراتب راذنإ قباس نود هلمع بصنم
 دعب ايفتكم ةمدختسملا ةهجلا نم نذإلا بلط مّدقي نأ نودو
 )م .ح.ي( مــيــكحلا نــع ةرداص ةــّيــبــط ةداــهش ميدــقــتـــب هـــتدوـــع
 هضفر دعبو .هبايغ رّربي يذلا ضرملا حضوت ال )ماع بيبط(
 ىلإ ةــكرشلا تّرــطضا ،مــهــت نــم هــيـــلإ هـــجو اـــّمـــع راسفـــتسالا
 ربوتكأ ٤1 خيراتب هعم لمعلا ةقالع ءاهنإ رارق رادصتسا

،٠2٠2 ةنس

 يذلا ،ايئاهنو ايئادتبا رداصلا مكحلا اهغيلبت دعب ثيح –
 ،ةيذيفنّتلا ةغيصلاب اروهمم هدض نوعطملا حلاص يف ءاج
 راّدلا ةمكحم مامأ ةيلاجعتسا ىوعد عفرب ةيعدملا تماق
 انمازت يعامتجالا مكحلا ذيفنت فقو بلط لجأ نم ءاضيبلا

 ةداملا ةيروتسد مدعب هيف نعطت فانئتسال اهليجست عم
 ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37
 ،هالعأ روكذملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12 نيتداملاو
 ىلع نادمتعملا نايماحملا اهمساب هراثأ عفد ةطساوب كلذو
 )ز.ب( ناذاـتسألا ،سلـجملاو اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىدــل ،يلاوــتــلا

 امهعفد نيسّسؤم ةلصفنمو ةبوتكم ةركذم لكش يف )و.ع(و
 561و 73 نيتداملا ماكحأ عم ضراعتت ةراثملا داوملا نأ ىلع
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(

 ةفرغلا ترّرق ،12٠2 ةنس ربوتكأ 71 خيراتب هنأ ثيح –
 مدعب راثملا عفّدلا ةلاحإ رئازجلا ءاضق سلجمل ةيعامتجالا
 اهرودب تماق يتلا ايلعلا ةمكحملا ىلع داوملا هذه ةيروتسد
 3 يف خرؤم رارق بجومب ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع هتلاحإب
 ةراثملا داوملا ماكحأ نأ تــظحال نأ دــــعب ،22٠2 ةـــنس يـــفناج
 تاعزانم عوضوم يف ةرداصلا ماكحألا فانئتسا قح حنمت ال
 نأ عفدلا ىوحف بسح ،ذئنيح ،هنأش نم ام وهو ،لمعلا

 )ةاواسملا أدبم( 73 نيتداملا ّصنب سّركملا أدبملاب ّسمي
 عفّدلا لعجي اّمم روتسدلا نم ،)نيتجرد ىلع يضاقتلا( 561و
،ةيّدجلاب مسّتي

 91 خيراتب ايلعلا ةمكحملا ىدل ةماعلا ةبايّنلا تأر ثيح –
 روتسدلا اهيف ّرقأ يتلا ةظحّللا ذنم هنأ ،12٠2 ةنس ربمسيد



٤٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢١
11م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١

 ماكحأ يف عّرشملا نوكي ،نيتجرد ىلع يضاقّتلا 561 هتدام يف
 نم 22و 12 نيتداملا ماكحأو ،هالعأ ةروكذملا ٤-37 ةداملا
 يف نيضاقتملا نيب زّيم دق ،هالعأ روكذملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا

 عم ىشامتي ال ام وهو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا قح ةسرامم
 ،كلذ ىلع الضفو .روتسدلا نم 561 ةداملا ةحارص هتسّرك ام
 نأ ىلع روتسدلا هنمضي يذلا ةاواسملا أدبم عم ايشامتو
 اقبط ةاواسملاو ةيعرّشلا ئدابم ساسأ ىلع موقي ءاضقلا
 قح دّيقي نأ فاصنإلاو لدعلا ريغ نم هنإف ،هنم 561 ةداملل
 لمعلا تاعزانم يف ةلصافلا ماكحألا فانئتسا يف فارطألا

 امهتيروتسد مدعب عوفدملا نيتداملا ماكحأ يف دراو وه امك
،هالعأ نيتروكذملاو

 سلجملا سيئرل ةبوتكملا تاظحالملا يف ءاج ثيح –
 ةعدوملاو ،22٠2 ةنس يفناج 22 يف ةخّرؤملا ينطولا يبعشلا

 ًانيعمً ءانثتسا عضو ىتم“ هنأ ،22٠2 ةنس يفناج 32 خيراتب
 ،عّرشملل هب حومسملا قوقحلا دحأ ىلع يعيرشت مكح بجومب
 ّيأ كهتني ال مكحلا اذه نإف ،هسفن روتسدلا ماكحأ بجومب
 نإف ،ةجيتنلابو ”روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا نم قح
،”روتسدلل ناقباطم امهيلع ضرتعملا نيمكحلا

 ةراثملا داوملا ةيروتسد مدع زربأ ةنعّاطلا عافد نأ ثيح –
 ،11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 داوملا ماكحأل ًاقرخ ةّمث نأ اربتعم
 روكذملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 22و 12و ،ممتملاو لدعملا
 يتلا 561و 53و ٤3 هداوم يف روتسدلل اقرخ نمضتت ذإ هالعأ
 ةيدرفلا قوقحلا ىلع ظفاحت ةيروتسد ماكحأل ًةسّركم اهربتعا
 اوناك ءاوس نينطاوملا نأو ،ةلوّدلا اهنمضت يتلا ةيساسألا
 مهلو نوناقلا مامأ ةيساوس ،نييونعم وأ نييعيبط ًاصاخشأ
 ىلع يضاقّتلاب عتمّتلا قح عيمجلل نأو ،ةيامحلا يف قحلا
 ةكرشلا عافد ةركذم يف ءاج ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .نيتجرد
 يف ةيعامتجالا لئاسملا يف ردصت يتلا ماكحألا نأب ريكذت
 ريغ اهلعجي اّمم ىلوألا ةجرّدلا يف ةيئاهن يه ىلوألا ةجردلا

،روتسدلل ةفلاخمو ةيعرش

 فنأتسملا عافد ىّنبت ،حرطلا اذه فالخ ىلع هنأ ثيح –
 داوملا ةــيروــتسد راــبــتــعا يف يرسيً ارــياــغــم ًاــهاجتا هــيــلــع
 ارّربم اهتيروتسد مدعب عفّدلل لاجم الف مث نمو ،ةروكذملا

 ةفنأتسملا ىواعدلل يديكلا عبّاطلا اهنم ،تارابتعا ةّدعب هفقوم
 مكحلا رودص دعب ةرشابم ”كينورتكلا مالسلا“ ةكرشلا مايقب
 ةينوناقلا ةيحاّنلا نم هزاوج مدع مغر فانئتسا ليجستب
 ،لمعلا تاعزانم يف رداصلا مكحلل يئاهنلا فصولل ةجيتن
 عم ،ايئاهنو ايئادتبا رداصلا مكحلا اهفانئتسا نمازت اذكو
 ةروكذملا 22و 12و ٤-37 داوملا ةيروتسد مدعب اعفد اهجاردإ
 مكحلا اذه ةعجارم نكمملا نم نكي مل يذلا تقولا يف ،هالعأ
 مدعب عفّدلا طابترا مدعو ،ايلعلا ةمكحملا مامأ نعّطلاب ّالإ
 عفّدلا ةيّدج مدعو ،عازنلا عوضومب يعيرّشتلا مكحلا ةيروتسد
 يعيرشّتلا مكحلا ساسم مدع اذكو راثملا ةيروتسدلا مدعب

 اريخأ ررب امك ،روتسدلا اهنمضي يتلا تايرحلاو قوقحلاب
 يتلا ةيلوّدلا كوكّصلا نم ددع ىلع دامتعالاب عفدلا ضفر
 ّقحك لمعلا يف ّقحلاب هّونت يتلاو رئازجلا اهيف تطرخنا

 نم دارفألا ةيامحل ةيساسأ ةنامضكو ناسنإلا قوقح نم
 ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا( ميركلا شيعلا نيمأتو ةلاطبلا

 ال ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ،هنم 32 ةداملا اميس ال
 ةيدرفلا ةيلامعلا ةموصخلا زّيمتو ،)هنم ٤3 ةداملا اميس
 ماــمأ لصت نأ لــبــق لــحارــم ةّدــعــب ّرمت اــهــلـــعجت ةـــيصوصخـــب
 ةمدختسملا ةئيهلا لخاد ايّدو عازنلا ةجلاعم اهنم : يضاقلا

 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا ماكحأل اقفو
 تاعاّزنلا ةيوستب ّقلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1
 يف ةمدختسملا ةئيهلا لخاد عازّنلا ّضفو ،لمعلا يف ةيدرفلا
 عازنلا ةيوستو ةيلخاّدلا ةمظنألاو ةيعامجلا تايقافتالا راطإ
 ةمدختسملا ةئيهلا لخاد يباتكلا مّلظتلا قيرط نع يدرفلا

 ةيشتفم ىلع عازّنلا ضرع لالخ نم ةيجراخلا ةيوستلاو
،)ةحلاصملا( لمعلا

 نم ٤1 ةداملاب المعو ،ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوق دّدحي يذلا ماظنلا
 دعب ةلسرملا تاظحالملا تدعبتسا ،ةيروتسدلا مدعب عفّدلا
،اهميدقتل ددحملا لجألا ءاضقنا

: عوضوملا يف

 عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو هنأ ثيح –
 ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا

 مدـعـب عـفدـلا لاـجـم يف ةـيروـتسدــلا ةــمــكحملا لــمــع دــعاوــقــب
 نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو ،ةيروتسدلا
 7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا

 لدـــعملا ،91٠2 ةـــنس وـــياــــم 21 قــــــفاوملا ٠٤٤1 ماــــــع ناضمر
 : هنأ هنـــــم ررـــكم 92 ةداـــــملا يف ةحارــــص درو ثيـــح ،ممتملاو
 عفدلا يف لصفلا لبق ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ “
 ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب
 عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي
 يف لصفـيو.هـيـف رـظــنــلــل هــيــلــع ضورــعملا لوألا عــفدــلا
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا
،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةيجحب عتمتت ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق نأ ثيح –
 نم ىلوألا ةرقفلا ٤3 ةداملا ماكحأل اقبط هب يضقملا ءيشلا
 ةيروتسدلا ماكحألا مزلت“ : هنأ ىلع صنت يتلا روتسدلا

 اهتانامضو ةماعلا تايرحلاو ةيساسألا قوقحلاب ةلّصلا تاذ
 ةرقفلا 891 ةداملاو ،”ةيمومعلا تائيهلاو تاطلّسلا عيمج

 ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق“ : هنأ ىلع صنت يتلا هنم ةريخألا
 تاطلّسلاو ةيمومعلا تاطلسلا عيمجل ةمزلمو ةيئاهن
 عوضوملا ةشقانم نم ىودج ال هنإف اذل ”ةيئاضقلاو ةيرادإلا

،لصفلا قبسب حيرّصتلا بجوتسي ّامم ،ادّدجم



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٥٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١ 12

 تحّرص نأ ةــيروــتسدــلا ةــمــكــحــمــلــل قــبس هــنأ ثيــح –
 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب
 قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر
 12-69 مقر رمألا بجومب ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب
 ،6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 32 يف خرؤملا

 32 يف خرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/1٠ مـــــقر رارــــقلا بـــــجوــــمب كلذو
،22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج

 تحّرص نأ ةــيروــتسدــلا ةــمــكــحــمــلــل قــبس هــنأ ثيــح –
 ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسدب
 قـلـعـتملاو ٠991 ةــنس رــيارـــبـــف 6 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــع بجر
 /٤2 مقر رارقلا بجومب ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب
 قــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــع نابــــعـــش ٠2 يف خرؤـــــملا 22/د ع د /د م.ق
،22٠2 ةنس سرام 32

 عوــــــــضوم نــــــع دـــــعتبي 22 ةداــــــملا نوــــــمضم نأ ثـــــــيح –
 ةّوقب تقؤملا ذيفّنتلا ىلإ ليحي اهاوحف نأ املاط ،ةمصاخملا
ّ مث نمو ،ةيدرفلا لمعلا تاعزانم يف ةرداّصلا ماكحألل نوناقلا

 سّركملا نيتجرد ىلع يضاقتلاّ قحب ةقالع يأ اهل سيلف
 هذه ةيروتسد مدعب عفّدلا نإف هنمو ،روتسدلا نم 561 ةداملاب
.هنع رظنلا فرص بجوتسي ّامم ،بئاص ريغ ةداملا

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت ،هيلعو

 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
 رفص 32 يف خرؤملا 12-69 مقر رمألا بجومب ممتملاو لدعملا

 رارقلا بجومب كلذو ،6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع
 ماع ةـــيناـــثلا ىدامــــج 32 يف خرؤــــملا 22 /د ع د/د م .ق/1٠ مـــــقر
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1

 12 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : ايناث
 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم
 يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6
 يف خرؤـــملا 22/د ع د /د م.ق /٤2 مقر رارــــقلا بـــجوـــمب ،لــــمعلا

.22٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2

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

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غلبي : اعبار

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اسماخ
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ةنس سرام 32و 22 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2و 91 خيراتب
22٠2. 

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،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 ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دمـحم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٠٢ يف خرؤم ٢٢/د ع د /د م.ق /7٢ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس سرام 3٢ قفاوملا 3٤٤١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 خرؤملا ايلعلا ةمكحملا نع رداصلا ةلاحإلا رارق ىلعً ءانب –
 33٠٠٠/12 سرـــهـــفـــلا مــــقر تحت 12٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد 6 يف

 21 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةباتك ىدل لجسملاو
 قلعتملاو ،د ع د /72-12٠2 مقر تحت 12٠2 ةنس ربمسيد
 ىدل ةدمتعملا ةيماحملا ،)س.ع.ع.ب( ةذاتسألا هتراثأ عفدب
 يتلا ،لامعألاو راهشإلل يلاد ةسسؤم قح يف ،ايلعلا ةمكحملا

 مقر نوناقلا نم ٤-37 نيتداملا ةيروتسد مدع هبجومب يعّدت
 ليربأ 22 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا ٠9-11

 بجومب ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس
 ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 32 يف خرؤملا 12-69 مقر رمألا

 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا اذكو ،6991 ةنس
 قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1
 نم 561 ةداملا امهقرخل ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب
،نيتجرد ىلع يضاقتلا قح ىلع صنت يتلا روتسدلا

 )ةريخألا ةرقفلا( 561 داوملا اميس ال روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم 522و )5و ٤ ناترقفلا( 891و 591و

 ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا يلودــلا دـــهـــعـــلا ىضتـــقمبو –
 ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومب دمتعملا ةيسايسلاو
 مت يذلا ،6691 ةنس ربمسيد 61 يف خرؤملا ةدحتملا ممألا
 خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب هيلإ مامضنالا

،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع لاوش 11 يف



٤٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢١
13م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١

 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 بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاعازنلا ةيوستب قــلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1
،لمعلا يف ةيدرفلا

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

 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىضتقمبو –
 لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1
 ،ةـيروـتسدـلا مدـعـب عـفدـلا لاـجــم يف ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا

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

 22/د عد/د م .ق/1٠ مقر ةيروتسدلا ةمكحملا رارق ىلع ءانبو –
 يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خرؤملا

 نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس
 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12

 ،ةــــــيروهمجلا ســــيئر ىلإ لــــسرملا راـــــعشإلا ىلــــع ءاــــــنبو –
 لسرملا راعشإلاو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ لسرملا راعشإلاو
 ىلإ لسرملا راعشإلاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ
 فارطألا ىلإو ،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولا

 ،22٠2 ةنس يفناج 31 خيراتب

 فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 يــــــــنطولا يــــــبعشلا ســــــلجملا ســــــيئرو ةــــــمألا ســـــــلجم ســـــــــيئر
،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو

 نــم ةــمدــقملا ةــبوــتــكملا تاــظــحالملا ىلع عالــطالا دـــعـــبو –
 ةمكحملا ىدل ةدمتعملا ةيماحملا ،)س.ع.ع.ب( ةذاتسألا فرط

 نم ةلثمملا ،لامعألاو راهشإلل يلاد ةسسؤم قح يف ،ايلعلا
 ةيروتسد مدعب حيرصتلا اهبجومب سمتلتو ،اهرّيسم فرط

 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
 خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملاو ،ممتملاو لدعملا

 قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف
 ناتفلاخم امهنأ ًةدكؤم ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 561 ةداملا ماكحأل

 وبع نب ةحيتف ةديسلا ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب ،بوتكملا اهريرقت ةوالت يف

،22٠2 ةنس سرام 32

 ةسلجلا يف ةـــيوـــفشلا تاـــظـــحالملا ىلإ عاـــمـــتسالا دـــعـــبو –
،22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 يعامتجالا مسقلا مامأ ىوعدب مدقت )خ.ب( وعدملا نأ ثيح –
 ،لامعألاو راهشإلل يلاد ةسسؤم دض يتانزلا داو ةمكحمل

 نم ةدملا ددحم ريغ دقع بجومب اهيدل الماع ناك هنأ ايعّدم
 ،نئابزلا لابقتسال ايرادإ ًانوع هتفصب 81٠2 ةنس ربوتكأ لّوأ

 هروجأ هل ددست نأ نود يفسعتلا حيرستلل ضرعت هّنأو
،يعامتجالا نامضلل هب حرصي نأ نودو

 ،12٠2 ةنس ويام 13 خيراتب رداص مكحبو هنأ ثيح –
 ىعدملا ةسسؤملا مازلإب ،ايئاهنو ايئادتبا ،ةمكحملا تضق
 حيرستلا نع هل اضيوعت ،جد ٠٠٠.٠٠2 غلبم هل عفدت نأ اهيلع
 ةرتفلل بتارلا فوشكو لمعلا ةداهش هميلستو يفسعتلا
،اهلغش يتلا

 ةاّمسملا  ةمدختسملا ةسسؤملا اهيلع ىعدملا نأ ثيح –
 ةذاتسألا اـــــــــهتليكو ةـــــــطساوـــبو ،لاـــــــمعألاو راــــــهشإلل يلاد
 ةـيـعاـمـتــجالا ةــفرــغــلا ماــمأ مــكحلا اذــه تفــنأتسا ،)س.ع.ع.ب(

 اهبجومب ريثت ةلقتسم ةضيرعب ةمدقتم ،ةملاق ءاضق سلجمل
 نيـــــتــلــلا هالــعأ نيتروــكذملا نيتداملا ةــيروــتسد مدــعــب عــفدــلا

 امهضراعتلو ،فاــــــنئتسالا قــــــح نـــــم اـــــهئاعدا بــــــسح اـــــهنامرحت
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 561 ةداملا عم

 سلجم لسرأ ،12٠2 ةنس ربمفون 3 خيراتبو هنأ ثيح –
،ايلعلا ةمكحملا ىلإ فلملا ةملاق ءاضق

 ايلعلا ةمكحملا تردـصأ ،فــــلملا ةـــسارد دــــعب هــــنأ ثــــيح –
 سرـــــهفلا مــــقر تــــحت 12٠2 ةـــنس رــــبمسيد 6 خــــيراتب ارارــــق
 ىلــــــع ةـــــيروتسدلا مدــــــعب عـــــفدلا ةــــــلاحإب يــــضقي ،12/33٠٠٠
 طبض ةباتك ىدل هليجست مت يذلاو ،ةيروتسدلا ةمكحملا
 تحت ،12٠2 ةنس ربمسيد 21 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا

 ،د ع د/72-12٠2 مقر

 : عوضوملا ثيح نم

 عيبر 32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو هنأ ثيح –
 ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا

 مدـعـب عـفدـلا لاـجـم يف ةـيروـتسدــلا ةــمــكحملا لــمــع دــعاوــقــب
 نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو ،ةيروتسدلا
 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق ددحي يذلا ماظنلا

 لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر 7
 : هّنأ هنم رركم 92 ةداملا يف ةــــحارـــــــص درو ثيــــح ،مـــمــــتملاو



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٥٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١ 14

 عفدلا يف لصفلا لبق ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ “
 ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب
 عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي
 يف لصفـيو.هـيـف رـظــنــلــل هــيــلــع ضورــعملا لوألا عــفدــلا
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا
،"لصفلا قبسب تارارقب

 تحّرص نأ ةــيروــتسدــلا ةــمــكــحــمــلــل قــبس هــنأ ثيــح –
 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب
 قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر
 12-69 مقر رمألا بجومب ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب
 ،6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 32 يف خرؤملا

 32 يف خرؤملا 22 /د ع د/د م .ق/1٠ مقر اهرارق بجومب كلذو
،22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج

 تحّرص نأ ةيروتسدلا ةمكحملل اضيأ قبس هنأ ثيح –
 ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسدب
 قـلـعـتملاو ٠991 ةــنس رــيارـــبـــف 6 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــع بجر
 /٤2 مقر اهرارق بجومب ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب
 32 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ناـــبـــعـــش ٠2 يف خرؤــــــملا 22/د ع د /د م.ق
،22٠2 ةنس سرام

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت ،هيلعو

 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
 رفص 32 يف خرؤملا 12-69 مقر رمألا بجومب ممتملاو لدعملا

 رارقلا بجومب كلذو ،6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع
 ماـــع ةـــيناـــثلا ىداـــمـــج 32 يف خرؤـــــملا 22 /د ع د/د م .ق/1٠ مقر
.22٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1

 12 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : ايناث
 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم
 يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6
 ٠2 يف خرؤملا 22/د ع د /د م.ق /٤2 مقر رارـقلا بـــجوــــمب ،لمــــعلا

.22٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش

 ةـمألا سلـجــم سيــئرو ةــيروــهــمجلا سيــئر مــلــعــي : اـثـلاـث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غلبي : اعبار

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اسماخ
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 .22٠2 ةنس سرام 32و 22 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2و 91 خيراتب

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل
،اوضع ،هـللا دعس يرحب
،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 ،فايضوب رامع
.اوضع ،سافرطوب دمـحم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٠٢ يف خرؤم ٢٢/د ع د /د م.ق /٨٢ مقر رارق
.٢٢٠٢ ةنس سرام 3٢ قفاوملا 3٤٤١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ
 خيراتب ايلعلا ةمكحملا نع رداصلا ةلاحإلا رارق ىلع ءانب –

 لجسملاو 7٠٠٠٠/22 سرهفلا مقر تحت ،22٠2 ةنس رياربف 71
 ةنس رياربف 71 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةباتك ىدل
 ةذاتسألا هتراثأ عفدب قلعتملاو ،د ع د /5٠-22٠2 مقر تحت 22٠2
 يف ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل ةدمتعم ةيماحم )ر.ق(

: ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةينيصلا ةكرشلا قح

 مدع هلالخ نم يعّدتو)F.W( اهريدم فرط نم ةلثمملا
 ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسد
 قـلـعـتملاو ٠991 ةــنس رــيارـــبـــف 6 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــع بجر
 ،لمعلل ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب

 )ةريخألا ةرقفلا( 561 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم 522و )5و ٤ ناترقفلا( 891و 591و

 ةــــــــــيندملا قوـــــــــــقحلاب صاـــــــخلا يلودـــــــلا دـــــــــهعلا ىـــــــــــضتقمبو –
 ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومب دمتعملا ةيسايسلاو
 مامضنالا مت يذلا ،6691 ةنس ربمسيد 61 يف خرؤملا ةدحتملا
 لاوش 11 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب هيلإ
،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع

 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 بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاعازنلا ةيوستب قـلعتملاو ٠991 ةـنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1
،لمعلا يف ةيدرفلا

CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED ELECO
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 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
،ممتملاو لدعملا

 ماــــع يـــناثلا عـــيبر 32 يف ةــــخرؤملا ةــــلوادملا ىــــضتقمبو –
 لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1
 ،ةـيروـتسدـلا مدـعـب عـفدـلا لاـجــم يف ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا

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

 22 /د عد/د م .ق/1٠ مقر ةيروتسدلا ةمكحملا رارق ىلع ءانبو –
 ةنس يفناج 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خرؤملا

 نوناقلا نم ٤-37 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا نمضتملاو 22٠2
 ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر

،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس

 سيـــئر ىلإ ةـــلسرملا ةـــقـــباسلا تاراــــعشإلا ىلع ءاــــنــــبو –
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو ،لوألاو ريزولاو ،ينطولا

 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 نوناقلا نم 12 ةداملا صخت
 تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1
،لمعلا يف ةيدرفلا

 ددصب ةقباسلا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ،يعيرشتلا مكحلا تاذ

 ،هالعأ روكذملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف
 يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط نم ةمدقملا
،ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو ينطولا

 فايضوب رامع ديسلا ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ةدـقـعـنملا ةـيـنـلـعـلا ةسلجلاـب ،بوـتـكملا هرـيرـقـتــل هــتوالــت يف

،22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب

 ةينلعلا ةسلجلاب ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
،22٠2 ةنس سرام 32 خيراتب ةدقعنملا

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةينيصلا ةكرشلا نأ ثيح –
NOITCURTSNOC LACIMEHC HTNEVELE ANIHC
OCELE DETIMIL YNAPMOC، ةذاتسألا فرط نم ةلثمملاو 
 ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل ةدمتعم ةيماحم )ق.ر(
 خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسد مدعب تعفد

 قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع  بجر ٠1 يف
: هنأ ىلع صنت يتلاو لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب

 دـنــع مــكاحملا تبــت يلصألا صاصتــخالا ءاــنــثــتساــب“
 امدنع ايئاهنو ايئادتبا ةيعامتجالا لئاسملا يف رظنلا
: اساسأ ىوعدلا قلعتت

 مدختسملا اهررق يتلا ةيبيدأتلا تابوقعلا ءاغلإب –
 وأ /و ةــيــبــيدأتـــلا تاءارـــجإلا قـــيـــبـــطـــت نود يعّدملا دض

،ةيرابجإلا تايقافتالا
 وأ بتاورــلا تاــفوشكو لــمــعــلا تاداــهش مــيـــلستـــب –

 طاشنلا تابثإل انوناق اهيلع صوصنملا ىرخألا قئاثولا
،”يعّدملل ينهملا

 يعامتجالا مسقلا ،ةلشنخ ةيالو سياق ةمكحم نأ ثيح –
 ةكرشلا نم لك نيب امئاق ناك يذلا عازنلا يف اهلصف دنع
 ةلثمملا ،OCELE وكيليإ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةينيصلا

 ىدل الماع ناك يذلا )ط .ب .ج .م( وعدملاو ،اهريدم فرط نم
 ةينيصلا ةكرشلا اهيلع ىعدملا مازلإب تضق ةروكذملا ةكرشلا
 ةداهش نم )ج .م( يعّدملا نيكمتب ،ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ
 ةنس ويلوي 52 خيرات نم ةددحملا بتاورلا فوشكو لمعلا

 هضيوعتب اهمازلإ عم ،٠2٠2 ةنس ربمتبس ٠3 ةياغ ىلإ 71٠2
 ةفاك نع )جد ٠٠٠.٠5^٠٠( يرئازج رانيد فلأ نيسمخ غلبمب

،هب ةقحاللا رارضألا

 فانئتسالاب نعطلا ةلحرم لالخو ،ةينيصلا ةكرشلا نأ ثيح –
 ،696٠٠/12 مقر تحت ةلشنخ ءاضق سلجم مامأ لجسملا

 ةذاتسألا ةطساوب 12٠2 ةنس ربمتبس 21 خيراتب تمدق
 لصفلا ءاجرإ ةسمتلم ةلصفنمو ةبوتكم عفد ةركذم )ق.ر(

 نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلا ةلاحإو ةيضقلا يف
 رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر

 لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس
 ةروكذملا ةداملا ةيروتسد مدع ةريثم ،ايلعلا ةمكحملا ىلع
،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 561 ةداملا صنل رظنلاب اذهو

 لصف ،ةيعامتجالا ةفرغلا ،ةلشنخ ءاضق سلجم نأ ثيح –
 تحت ةلجسملا ةيضقلا يف 12٠2 ةنس ربمسيد ٤1 خيراتب
 مدعب عفدلا لوبقب ارارق ردصأو ،٠18٠٠ سرهفلا ،696٠٠ مقر
  ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا صوصخب راثملا ةيروتسدلا
 ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا

 لاسرإب عوضوملا يف لصفلا لبق ررقو ،هالعأ روكذملاو
 لصفلا ءاجرإ عم ايلعلا ةمكحملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا

 رارقب وأ ايلعلا ةمكحملا رارقب لصوتلا ةياغ ىلإ ىوعدلا يف
،ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةمكحملا تلصف 22٠2 ةنس رياربف 7 خيراتب هنأ ثيح –
 عفدلا يف 7٠٠٠٠/22 سرهفلا مقر تحت اهرارق بجومب ايلعلا
 ىدـل ةدـمــتــعــم ةــيــماــحــم ،)ق.ر( ةذاــتسألا فرــط نــم راــثملا
 ةينيصلا ةكرشلا قح يف ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا

،ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع هتلاحإب

 نع رداصلا ةلاحإلا رارق ةيروتسدلا ةمكحملا تقلت ثيح –
 سرهفلا مقر تحت 22٠2 ةنس رياربف 7 خيراتب ايلعلا ةمكحملا

 ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةباتك ىدل هليجست متو ،22/ 7٠٠٠٠
،د ع د / 22٠2-5٠ مقر تحت 22٠2 ةنس رياربف 71 خيراتب

 رعشأ نأ ةيروتسدلا ةمكحملا سيئرل قبس هنأ ثيح –
 سيـــئر ،22٠2 ةـــنس يفـــناــــج 31 يف خرؤم لاسرإ بجومب
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 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ةداملا لوح راثملا عفدلا صوصخب ،لوألا ريزولاو ،ينطولا

 ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12
،هالعأ روكذملاو ٠991  ةنس رياربف 6 قفاوملا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 ةيروتسد مدعب عفدلا نأ لثامم عفد ددصبو ةقباس ةيضق يف -
 ةيدرفلا تاعازنلاب قلعتملاو ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا

 هعم نّيعتي يذلا رمألا ،دنسلا يهاوو ساسألا دقاف ،لمعلا يف
،سيسأتلا مدعل هضفر

 ةيضق يف راشأ ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح –
 عفدلا نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف لثامم عفد ددصبو ةقباس
 قلعتملاو ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسد مدعب
 كهتني الو ،سسؤم ريغ دعي ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلاب
 نإف ،ةجيتنلابو ،روتسدلا اهنمضي يتلا قوقحلا نم قح يأ
،روتسدلل اقباطم ءاج هتيروتسد ىلع ضرتعملا مكحلا

 ةيضق يف ةبوتكملا هتاظحالم يفو ،لوألا ريزولا نأ ثيح –
 نم 12 ةداملا ةيروتسدب كسمت لاحلا ةيضقل ةلثاممو ةقباس

 ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلاب قلعتملاو ٤٠-٠9 مقر نوناقلا
 سسؤملا نأ كلذ ،سسؤم ريغ اهتيروتسد مدعب عفدلا نأو
 ،قلطم لكشب نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبم رقي مل يروتسدلا

 فشتسي اّمم ،هتاءارجإو هطورش ديدحت نوناقلل لاحأ لب
 ،لصألا نع ءانثتسا لكشي قحلا اذه ىلع دويق دوجوبً ارارقإ

 ةسارد نإف يلاتلابو .عفدلا لحم ةداملا هترقأ ام اهنيب نمو
 روكذملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا ةيروتسد مدع
 يف تءاج يذلا نوناقلل صاخلا عباطلا يعارت نأ يغبني ،هالعأ
،يعيرشتلا مكحلا اذه ةيروتسد دكؤي يذلاو ،هراطإ

 ةيضق يف دكأ ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نأ ثيح –
 ماكحألا نأ ةبوتكملا هتاظحالم يف لثامم عفد ددصب ةقباس

 ،لمعلا تاعزانم لئاسم يف ةيئادتبالا ةمكحملا نع ةرداصلا
 ةرـقـفـلا( 561 ةداملا نأ نيح يف ،اـــيـــئاـــهـــنو اـــيـــئادـــتـــبا ردصت
 ،نيتجرد ىلع يضاقتلا يف قحلا يطعت روتسدلا نم )ةريخألا

 قح ةسرامم يف نيضاقتملا نيب زيم دق عّرشملا كلذب نوكيو
 يذــلا ةاواسملا أدــبــم عـــم اـــيشامتو ،نيتـــجرد ىلع يضاـــقـــتـــلا

 اقبطو ،ءاضقلاو نوناقلا مامأ نينطاوملا لكل روتسدلا هنمضي
 لدعلا ريغ نم هنإف ، هنم )ةريخألا ةرقفلا( 561و 73 نيتداملل
 ماكحألا فانئتسا يف فارطألا قح عّرشملا ّديقي نأ فاصنإلاو
 12  ةداملا نأب ىري هنإف هيلعو ، لمعلا تاعزانم يف ةلصافلا

 ماكحأ عم ضراعتت ،هالعأ روكذملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم
.روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( 561 ةداملا

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

 ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا
 مدـعـب عـفدـلا لاـجـم يف ةـيروـتسدــلا ةــمــكحملا لــمــع دــعاوــقــب
 نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو ،ةيروتسدلا
 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق ددحي يذلا ماظنلا

 لدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر 7
 : هنأ هنم رركم 92 ةداملا يف ةـــحارـــص درو ثـــيـــح ،ممـــتـــــملاو
 عفدلا يف لصفلا لبق ،يروتسدلا سلجملا لّـجس اذإ “
 ةلاحإ رارــــق نم رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب
 عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي
 يف لصفـيو.هـيـف رـظــنــلــل هــيــلــع ضورــعملا لوألا عــفدــلا
 ،هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا ةقحاللا عوفدلا
،”لصفلا قبسب تارارقب

 ةيروتسدب لصفلا اهل قبس ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا نم 12 ةداملا

 تاعازـنـلاـب قـلـعـتملاو ٠991 ةــنس رــيارـــبـــف 6 قــــــفاوملا ٠1٤1
 22/د ع د /د م.ق /٤2 مقر رارقلا بجومب ،لمعلا يف ةيدرفلا
 ،22٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2 يف خرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نيعتي ةجيتنلابو

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت ،هيلعو
 نم 12 ةداملا ةيروتسد يف لصفلا قبسب حيرصتلا : الوأ

 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر ٠1 يف خرؤملا ٤٠-٠9 مقر نوناقلا
 يف ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف
 ٠2 يف خرؤملا 22/د ع د /د م.ق /٤2 مقر رارقلا بجومب ،لمعلا

.22٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش

 ،ةــــمألا ســــلجم ســــيئرو ،ةـــيروهمجلا ســــيئر مــــلعي : ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غلبي : اثلاث

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ةنس سرام 32و 22 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠2و 91 خيراتب
22٠2. 

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،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 ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دمـحم 
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 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩٢ يف خرؤم ٢٢/ د .ر .ق/٦٠ مقر رارق
 ةباـقرـب قـلـعـتـي ،٢٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي ٨٢ قـــفاوملا
 مقر نوناقلا نم ٠٢و ٥١و ٢١و ٩ داوملا ةيروتسد
 ٥٢ قفاوملا 3٤٤١ ماع ناضمر ٤٢ يف خرؤملا ٢٠-٢٢
 ةيميداكألا ميظنت ددحي يذلا ٢٢٠٢ ةنس ليربأ
 اهتليكشتو تايجولوـنـكـتـلاو موـلـعـلـل ةـيرـئازجلا

.اهماهمو اهريسو
––––––––––

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 سلجملاب بئان )٠٠1( ةئام لبق نم راطخإ ىلع ءانب –
 مهتاعيقوتو مهباقلأو مهئامسأ ةمئاقب اقفرم ينطولا يبعشلا

 ،22٠2 ةنس ويلوي 72 يف ةخرؤم ةلاسرب ،بئانلا تاقاطبو
 بودـنـم ،يبوـقـعــي باــهوــلا دــبــع دــيسلا لــبــق نــم ةــعدوملاو
 ةمكحملا طبض ةنامأ ةحلصمب ةلجسملاو ،راطخإلا باحصأ
 ،٤٠/22٠2 مقر تحت 22٠2 ةنس ويلوي 72 خيراتب ةيروتسدلا

 مقر نوناقلا نم ٠2و 51و 21و 9 داوملا ةيروتسد ةباقر دصق
 ليربأ 52 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 يف خرؤملا 22-2٠

 مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا ميظنت ددحي يذلا 22٠2 ةنس
،اهماهمو اهريسو اهتليكشتو تايجولونكتلاو

 8٤1و 2٤1و 5 –611 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
 891و )ىلوألا ةرقفلا( 791و 691و ٤91و )2 ةرقفلا( 391و 581و
،هنم )5 ةرقفلا(

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 82 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىضتقمبو –
 ةمكحملا لمع دعاوق ددحت يتلا 22٠2 ةنس ويلوي 72 قفاوملا
،رماوألاو نيناوقلا ةيروتسد ةباقر لاجم يف ةيروتسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –

،ةلوادملا دعبو –

:لكشلا ثيح نم

 ةمكحملل ينطولا يبعشلا سلجملا باون راطخإ نأ ثيح–
 51و 21و 9 داوملا ةيروتسد ةباقر صوصخب ةيروتسدلا

 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 يف خرؤملا 2٠-22 مقر نوناقلا نم ٠2و
 ةيميداكألا ميظنت ددحي يذلا 22٠2 ةنس ليربأ 52 قفاوملا
 اهريسو اهتليكشتو تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو موـلـعـلـل ةـيرـئازجلا

،روتسدلا نم )2 ةرقفلا( 391 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،اهماهمو

:عوضوملا ثيح نم

 هرادصإو هعيقوت مت راطخإلا عوضوم نوناقلا نأ ثيح –
 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 خيراتب ةيروهمجلا سيئر لبق نم

 نم ٠3 ددعلا يف هرشن متو ،22٠2 ةنس ليربأ 52 قفاوملا
 ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا
،22٠2 ةنس ليربأ 72 يف خرؤملا

 ىلع صنت روتسدلا نم )2 ةرقفلا( ٠91 ةداملا نأ ثيح –
 ةيروتسد نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ نكمي" : هنأ
،"اهرادصإ لبق نيناوقلاو ،اهيلع قيدصتلا لبق تادهاعملا

 ٠91 ةداملا ماكحأل افلاخم ءاج راطخإلا اذه نأ ثيح –
 هيلع بترتي امم ،هالعأ ةروكذملا روتسدلا نم )2 ةرقفلا(
.راطخإلا ضفر

بابسألا هذهل

:يتأي ام ررقت

:لكشلا ثيح نم :الوأ

.راطخإلا لوبق

:عوضوملا ثيح نم :ايناث

.راطخإلا ضفر–

 سيئرو ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي :اثلاث
 لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم
.راطخإلا باحصأ بودنمو

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

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ويلوي 82و 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92و 82 خيراتب

.22٠2 ةنس

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر    

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

.اوضع ،فايضوب رامع
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ةّيدرف ميسارم
 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي ٥٢
.ةسبت ةيالو يف ةيئاملا دراوملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يلع دّيـــــــســـلا ماـــــهـــم ىـــــــهنــت ،22٠2 ةنـــس وـــيـــلوــــي 52 قـــفاوـــملا

 ،ةســبت ةـــيالو يف ةـــيئاـــملا دراوـــملل ارـــيدــم هتـــفـــصب ،يداــــب نب
.هبلط ىلع ءانب

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 فّلـــكم نيـــيـــعت نـــمــضــــتــــي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس وـــيـــلوــــي ٥٢
 بدتنملا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةرّغصملا تاسسؤملاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،قرزل قازرلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا

 ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.ةرّغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحايسلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٥٢
.ترقوت ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يحي ميكحلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا

.ترقوت ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٥٢
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مدقم ةبيبح ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا

 نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب لمعلا عيرشتل ريدم ةبئان
.يعامتجالا

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةحلصملا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.لحاوسلا سرحل ةينطولا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــع مّرـــحــــم ٤ يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

 نيدلا نيز دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا
 ،لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملل ادئاق هتفصب ،طانب
.22٠2 ةنس ويلوي 51 نم ءادتبا

–––––––––––H–––––––––––

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةحلصملا دئاق نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.لحاوسلا سرحل ةينطولا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةحلصملل ادئاق ،يدهم نب لامك ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 2
.22٠2 ةنس ويلوي 61 نم ءادتبا ،لحاوسلا سرحل ةينطولا

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاهنإ ماكحأ ءاغلإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢
 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم
.اقباس - يرحبلا ديصلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 موسرملا ماكحأ ةيغال دعت ،22٠2 ةنس ويلوي 82 قفاوملا
 سرام 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 82 يف خرؤملا يذيفنتلا

 ،لالعش تيان ريهز دّيسلا ماهم ءاهنإ نمضتملاو 22٠2 ةنس
 هتعباتمو يمومعلا رامثتسالا رييستل ريدم بئان هتفصب
.اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهـم ءاـهـنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢
 ديصلا ةرازوب نواعتلاو تارامثتسالاو ةجمربلا
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 سرام 13 نم ءادتبا ،ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 82 قفاوملا

 اريدم هتفصب ،لالعش تيان ريهز دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
 يرـحـبـلا دـيصلا ةرازوــب نواعـتـلاو تاراـمـثـتسالاو ةـجـمرـبـلـل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيديصلا تاجتنملاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 يف خّرؤملا 63–22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ
،اهريسو اهميظنتو يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ماهم دّدحي

: يتأي ام نوّررقي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 موسرملا نــــــم 9 ةداملا ماـكـحأل اـقـيــبــطــت : ىلوألا ةداملا
 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 11 يف خّرؤملا 893–٠2 مقر يذيفنتلا
 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا
 ايالخ ريس تايفيكو ماهمو ةليكشتو ددع ديدحت ىلإ رارقلا
 ضييبت ةحفاكمل ةيعرفلا ةنجلل ةيعاطقلا ةينقتلا لمعلا
 .”ةيلخلا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،باهرإلا ليومتو لاومألا

 رطاخم ديدحتل ةينطولا ةطيرخلا دادعإ راطإ يف : ٢ ةداملا
 ةـيـعرـفـلا ةـنـجـّلـلا دوزـت ،باــهرإلا لــيومتو لاومألا ضيـيـبـت

 لـمـعـلا اـيالـخـب باــهرإلا لــيومتو لاومألا ضيـيـبـت ةـحـفاـكمل
: هاندأ ةروكذملا )5( سمخلا ةينقتلا

 نوكت نأ نكمي يتلا تالاجملاو تاعاطقلا ديدحت ةيلخ –
،باهرإلا ليومت وأ /و لاومألا ضييبت رطاخمل ةضرع

 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم ديدحت ةيلخ –
 تايجولونكتلا لامعتساب وأ ةينورتكلإلا تالماعملا راطإ يف

،ةثيدحلا

 ضييبتب ةلص تاذ احابرأ ردت يتلا مئارجلا ديدحت ةيلخ –
،باهرإلا ليومتو لاومألا

 لاومألا سوؤر ةكرحب ةطبترملا رطاخملا ديدحت ةيلخ –
،دودحلا ربع

 يف ةيونعملا صاخشألا مادختسا رطاخم ديدحت ةيلخ –
.باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت

يناثلا لصفلا

ماهملاو ةليكشتلا

لوألا مسقلا

 نوكت نأ نكمي يتلا تالاجملاو تاعاطقلا ديدحـت ةيلخ
باهرإلا ليومت وأ /و لاومألا ضييبت رطاخمل ةضرع

 ،ةــــيلاــملاب ّفلــــكملا رــــيزولا لــــثـــمم ةــيلـــخلا سأرــــي : 3 ةداملا
: يلثمم نم لكشتتو

لدعلا ةرازو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تايفيكو ماهمو ةليكشتو ددع دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦

 ةيعرفلا ةنجلل ةيعاطقلا ةينقتلا لمعلا ايالخ ريس
.باهرإلا ليومتولاومألا ضييبت ةحفاكمل

––––––––––––

 ،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

 ،ةيلاملا ريزوو

 ةجحلا يذ 72 يف خّرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع
 لّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،مّمتملاو

 ٤1 يف خّرؤملا 59–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ماهم دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش

 لّدعملا،هتايحالصو ينـطوــلا عاــفدــلا ةرازوــل ماــعــلا نيمألا
،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خّرؤملا ٤5–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 233–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا 52٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 893–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 11
 ضييبت رطاخم مييقتل ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
 ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا

،اهميظنتو اهريسو اهماهم ديدحتو
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،ينطولا عافدلا ةرازو –

 ،ةيجراخلا نوؤشلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،لدعلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،مجانملاو ةقاطلاب ةفّلكملا ةرازولا –

 ،ةضايرلاو بابشلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب ةّفلكملا ةرازولا –

،ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،نكسلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةراجتلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،لاصتالاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيمومعلا لاغشألاب ةفّلكملا ةرازولا –

،لقنلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ينطولا كردلا ةدايق –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

،رئازجلا كنب –

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ –

 يتلا تالاجملاو تاعاطقلا ديدحتب ةيلخلا ّفلكت : ٤ ةداملا
 وأ /و لاومألا ضييبتل ةضفخنم وأ ةيلاع رطاخم ىلع يوطنت

.باهرإلا ليومت

 : يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةفصلا هذهب ،فّلكتو

 طاقنو تاديدهتلا ديدحتل ةديفم ةيلآ يأ عضو حارتقا –
  وأ /و لاومألا ضييبت رطاخم ىلإ ضّرعت دق يتلا فعضلا

،ةلص تاذ ةسارد يأ زاجنإو باهرإلا ليومت

 يتـلا تالاــجملاو تاــعاــطــقــلا دــيدحت تارشؤم حارــتــقا –
 وأ /و لاومألا ضييبتل ةضفخنم وأ ةيلاع رطاخم ىلع يوطنت

،باهرإلا ليومت

 ديدحتل تاديدهتلاو فعضلا طاقن نيب عطاقت ءارجإ –
،رطاخملا ةجرد

 لاومألا ضييبت رطاخم مييقتو فعضلا طاقن ديدحت –
 اـهسراـمـي يتـلا تاـطاشنـلا نــع ةــمــجاــنــلا باــهرإلا لــيومتو

 خّرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا نم ٤ ةداملا موهفمب نوعضاخلا
 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف

،هالعأ روكذملاو

 ريغ تاسسؤملاو نهملا ىلع ةباقرلا تاهج ةمئاق دادعإ–
،ينطولا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةيلاملا

: اهنأش نم يتلا ةيلمعلا ريبادتلا حارتقا –

،اهنم يقيقحلا ديفتسملا وأ /و لاومألا بحاص ديدحت *

 طاشن نع ةمجانلا تاديدهتلاو رطاخملا ضيفخت *
 ةـيـلاملا رــيــغ نــهملاو تاسسؤمــلــل نيمــتــنملا نيعضاخلا

 يوتحي طاشن ديدحت ةلاح يف اهذاختا بجاولا تاءارجإلاو
،ةريخألا هذه ضيفخت لجأ نم رطاخم ىلع

 تايصوتلا عم ينطولا ميظنتلاو عيرشتلا ةقباطم نيكمت *
 ضييبت ةحفاكمل ةيلودلا وأ/و ةيميلقإلا تائيهلا نع ةرداصلا
،باهرإلا ليومتو لاومألا

 لاومألا ضييبت تايلمع يف تايعمجلا لامعتسا عنم *
.باهرإلا ليومتو

.اهصاصتخا لاجم نمض جردني بسانم ريبدت يأ حارتقا  –

يناثلا مسقلا

 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم ديدحـت ةيلخ
 لامعتساب وأ ةينورتكلإلا تالماعملا راطإ يف

ةثيدحلا تايجولونكتلا

 لكشتتو ،رئازجلا كنب نع لثمم ةيلخلا سأري : ٥ ةداملا
: يلثمم نم

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيلاملاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب ةّفلكملا ةرازولا –

،ةراجتلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،لاصتالاب ةفّلكملا ةرازولا –

 ،ةنمقرلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ينطولا كردلا ةدايق –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

 ،يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ –
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،اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل –

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس –

 تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا –
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا

،يلآلا دقنلا عمجت –

،كونبلا عم ةيئاقلتلا تاقالعلاو يلآلا دقنلا ةكرش –

.ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةينهملا ةيعمجلا –

 ةّرجنملا رطاخملا مييقتو ديدحتب ةيلخلا ّفلكت : ٦ ةداملا
 لاومألا ضييبت يف ةثيدحلا تايجولونكتلا لامعتسا نع
.باهرإلا ليومت وأ/و

 : يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةفصلا هذهب ،فّلكتو

 لامعتسا رطاخم نم دحلل بسانم ريبدت يأ حارتقا –
 يف ةيضارتفالا ةيلاملا تامدخلا وأ ةثيدحلا تايجولونكتلا

،باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت تايلمع

 لاومألا ضييبت رطاخم مييقتو فعضلا طاقن ديدحت –
 نع وأ ةينورتكلإلا تالماعملا نع ةّرجنملا باهرإلا ليومتو
 اـمـيسال ،ةـثـيدحلا تاـيـجوـلوـنـكـتـلا لـمـعـتست يتـلا تاــمدخلا

،تاناهرلاو باعلألاب ةطبترملا اهنم

 مادختسا رطاخم ضفخ اهنأش نم يتلا ريبادتلا حارتقا –
 باـــهرإلا لـــيوـــمت وأ لاومألا ضييبت يف ةثيدحلا تايجولونكتلا

 اــــهـــــنـــــم اـــــمـــــيس ال ،ةــيــلاـــملاو ةــــيـكـنـبــلا تاـــمدــــخلا لاـــجـم يف
 ىلع عيبلاو ةيكنبلا عفدلا تاقاطب لمعتست يتلا تامدخلا

،تنرتنإلا ةكبش

 نم يرادإ وأ يميظنت وأ يعيرشت ءارجإ يأ حارتقا –
 عنمو ةيضارتفالا لوصألا تامدخ يمدقم طاشن ميظنت هنأش

 نـم ةـيــباــهرإلا تاــمــظــنملا وأ تاــناــيــكــلا وأ /و نييــباــهرإلا
،تامدخلا هذه نم ةدافتسالا

 تامدخ يمدقم طاشن ىلع ةباقرلا تاهج ةمئاق عضو –
،ةيضارتفالا لوصألا

 ميظنت هنأش نم يميظنت وأ يعيرشت ءارجإ يأ حارتقا –
.جراخلا ىلإو نم لاومألا ليوحت تامدخ يمدقم طاشن

ثلاثلا مسقلا

 ةلص تاذ احابرأ ردت يتلا مئارجلا ديدحـت ةيلخ
باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبتب

 نم لكشتتو ،لدعلا ةرازو لثمم ةيلخلا سأري : 7 ةداملا
: يلثمم

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيلاملاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةراجتلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا –

،يلخادلا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

،يجراخلا نمألاو قئاثولل ةماعلا ةيريدملا –

،بيرختلا ةحفاكمل ةماعلا ةيريدملا –

،ينطولا كردلا ةدايق –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا –

،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا –

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ –

 احابرأ ردت يتلا مئارجلا ديدحتب ةيلخلا فّلكت : ٨ ةداملا 
 لاومألا ضييبت لاجم يف تاديدهتلا ليلحتو اهيبكترم ىلع
.باهرإلا ليومت وأ/و

 : يتأي امب صوصخلا ىلع ةيلخلا فّلكت ،ةفصلا هذهبو

 اهيبكترم ىلع احابرأ ردت يتلا مئارجلاب ةمئاق عضو –
 ةيلودلا وأ/و ةيميلقإلا تائيهلا نع ةرداصلا تايصوتلل اقفو

،باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل

،مئارجلا هذه باكترا يف ةلمعتسملا بيلاسألا ديدحت –

 تاديدهتلا اذكو لاومألا ضييبت لاجم يف تاديدهتلا رصح –
،ةيضرعلا

 نم بسانم يميظنت وأ يعيرشت ءارجإ يأ حارتقا –
،مئارجلا هذه باكترا نم دحلا وأ صيلقتلا هنأش

.اهصاصتخا لاجم يف بسانم ريبدت يأ حارتقا –

عبارلا مسقلا

ةكرحب ةطبترملا رطاخملا ديدحـت ةيلخ

دودحلا ربع لاومألا سوؤر

 ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ةيلخلا سأري : ٩ ةداملا
: يلثمم نم لكشتتو

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،يلخادلا نمألل ةماعلا ةيريدملا –
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،يجراخلا نمألاو قئاثولل ةماعلا ةيريدملا –

،ينطولا كردلا ةدايق –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

،رئازجلا كنب –

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ –

 ةـــطــبــترــملا رــطاــخــملا ةـــساردـــب ةـــيلـــخلا ّفلـــــكت : ٠١ ةداملا
 لاومألا ضييبتب اهتقالعو دودحلا ربع لاومألا سوؤر ةكرحب
.باهرإلا ليومتو

 : يتأي امب صوصخلا ىلع ةيلخلا فّلكت ،ةفصلا هذهبو

 سوؤر ليوحت يف ةلمعتسملا تاونقلاو ةطيرخلا ديدحت –
،ينطولا ميلقإلا ىلإو نم ةعورشملا ريغ لاومألا

 ةيباهرإلا تانايكلاو تامظنملا ديدحت يف ةمهاسملا –
،باهرإلا معد تاهجو لاومألا عمجب موقت يتلا ةطشانلا

 لالخ نم اميس ال رطاخملا ىلع ةمئاق ةبراقم حارتقا –
 يف لالغتسالل وأ ديدهتلل ةضرعملا تايعمجلاب ةمئاق عضو
،باهرإلا ليومت تايلمع

 وأ /و نييباهرإلا لاومأ ديدحت لجأ نم ةبراقم حارتقا –
 تاءارجإلا زيزعت دصق ،ةيباهرإلا تانايكلا وأ تامظنملا
 ديمجت وا/و زجحلاو ةيلاملا تاقيقحتلا اهنم اميس ال ةيراسلا
،لاومألا

 نم يرادإ وأ يميظنت وأ يعيرشت ءارجإ يأ حارتقا –
 لاومألا ةكرحب ةطبترملا تاديدهتلا نم ةياقولا وأ دحلا هنأش
 نم ةيلاملا دراوملا عمج عنمو دودحلا ربع ةعورشملا ريغ
 ةــيـــباــهرإلا تاـــناــيــكلا وأ تاــمــظـــنملا وأ /و نيـــيـــباــــهرإلا فرـــط
،باهرإلا ليومت تايلمع يف تايعمجلا لالغتسا نم دحلاو

.اهصاصتخا لاجم يف بسانم ريبدت يأ حارتقا –

سماخلا مسقلا

 يف ةيونعملا صاخشألا مادختسا رطاخم ديدحـت ةيلخ
 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت

 لكشتتو ،ةراجتلا ةرازو لثمم ةيلخلا سأري : ١١ ةداملا
: يلثمم نم

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيلاملاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب ةفّلكملا ةرازولا –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب ةّفلكملا ةرازولا –

،يلخادلا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

،يجراخلا نمألاو قئاثولل ةماعلا ةيريدملا –

،بيرختلا ةحفاكمل ةماعلا ةيريدملا –

،رئازجلا كنب –

،ينطولا كردلا ةدايق –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ –

 يتلا رطاخملا مييقتو ديدحتب ةيلخلا فّلكت : ٢١ ةداملا
 لاومألا ضييبت يف ةيونعملا صاخشألا مادختسا نع ّرجنت
.باهرإلا ليومتو

: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةفصلا هذهب ،فّلكتو

 مهفينصتو نييونعملا صاخشألا عيمجل رصح ءارجإ –
،مهنطومو مهطاشنو ةينوناقلا مهتعيبط بسح

 صاــخــشألــل ةــيــلاــملا تاطاـشـنــــلا مـيـيـقـت يف ةــمــهاســملا –
 ال نـيذـلاو مـهـطاشن نوسراـمـي نـيذـلا دــيدــحــتــل نييوــنــعملا

 اطاشن نوسرامي وأ ةيضرع ةفصب هنوسرامي وأ هنوسرامي
،يلصألا مهطاشن نع افلتخم

 ىلع لوصحلاب حمست يتلا ةبسانملا تايلآلا حارتقا –
،ةيونعملا صاخشألاب ةقلعتملا تامولعملا

 ةفرعمب حمست يتلا ةبسانملا ةينوناقلا تايلآلا حارتقا –
،يونعملا صخشلا تاطاشن نم يقيقحلا ديفتسملا

 مادختسا لهست يتلا تاديدهتلاو فعضلا طاقن ديدحت –
 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت يف ةيونعملا صاخشألا

،مهميوقتو

 نم يرادإ وأ يميظنتوأ يعيرشت ءارجإ يأ حارتقا –
 ضييبت يف ةيونعملا صاخشألا مادختسا نم ةياقولا هنأش

،باهرإلا ليومتو لاومألا

 .اهصاصتخا نمض لخدي بسانم ريبدت يأ حارتقا –

ثلاثلا لصفلا

ةيلخلا ريس تايفيك

 ايلع فئاظو نولغشي نّمم راطإ ةيلخلا سأري : 3١ ةداملا
.ةلودلا يف
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 ،كلذ ةجاحلا تعدتـــسا اـــــمّلك ةـــيــلـــخلا عـــمـــتــــجت : ٤١ ةداملا
 ايئاقلت اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،رهش لك ةرم ،لقألا ىلعو
 ةنجللا سيئر نم وأ اهئاضعأ دحأ نم بلط ىلع ءانب وأ
.باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل ةيعرفلا

 عيضاومل صصخت ةرغصم تاعامتجا ةيلخلا دقعت نأ نكمي
 يف اـهـيـلـع صوصنملا لاـكشألاو تاـيـفـيــكــلا سفــنــب ،ةددــحــم
.ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا

 ةحفاكمل ةيعرفلا ةنجللا رقمب ةيلخلا عمتجت : ٥١ ةداملا
 هدّدحي رخآ ناكم يأ يف وأ باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت
.اهسيئر

 لاومألا ضييبت ةحفاكمل ةيعرفلا ةنجللا سيئر نكمي
 سؤرت وأ /و ةيلخ يأ تاعامتجا روضح باهرإلا ليومتو
.اهلاغشأ

 تاعامتجالا لامعأ لودـــج ةيلـــخلا ســـيئر ّدـــــعي : ٦١ ةداملا
.اهئاضعأ نم وضع لك ىلإ هغّلبيو

 نمضتت لمع ةقرو ميدقت ةيلخلا يف وضع لك ىلوتي
 لودـج يف ةـجردملا عـيضاوملا لوـح هــتاــحارــتــقاو هــتاــظــحالــم
.لامعألا

 ،اهــــماهـــم ءادأ يف نيـــعــتـــست نأ ةــــيلـــخلا نــــكــــمي : 7١ ةداملا
 ريغ نهملا ىلع ةباقرلاو طبضلا تاطلس يلثممبو ءاربخب
.ةيلاملا

 لكب ،اهماهم ءادأ يف ،ةيلخلا نيعتست نأ نكمي : ٨١ ةداملا
: اهنم اميس الو ،ةينهم وأ ةيمومع ةسسؤم وأ ةئيه

،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا –

،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا –

،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا –

 ،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا –

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا –

،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا –

،يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا –

،نيماحـملا تامظنمل ينطولا داحتالا –

،نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا –

،نييئاضقلا نيرضحـملل ةينطولا ةفرغلا –

،ةديازملاب عيبلا يظفاحـمل ةينطولا ةفرغلا –

،نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا تاكرشل يرئازجلا داحتالا –

.ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةينهملا ةيعمجلا –

 ليلحتو عمج ،اهماهم ءادأ ءانثأ ،ةيلخلا ىلوتت : ٩١ ةداملا
.ةلصلا تاذ تايئاصحإلاو تانايبلا

.اهسيئر ةطلس تحت عضوت ةنامأب ةيلخلا دوزت : ٠٢ ةداملا

 عيمج روضحب ةعمتجملا ةيلخلا ىلع بجي : ١٢ ةداملا
 يف اهريرقت عاديإ ،ةرغصم تاعامتجا لكش يف وأ اهئاضعأ
 ىدل ،هيلع ةقداصملا خيرات نم مايأ )8( ةينامث هاصقأ لجأ

 ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل ةيعرفلا ةنجللا سيئر
.باهرإلا

 ةّيــــمـــسرلا ةدـــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رـــشــــني : ٢٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ةنس تشغ 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

–––––––––––H–––––––––––

 ٨١ قـــفاوـــملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤــــم رارق
 ةينطو ةقباسم حتف نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي
.٢٢٠٢ ةنسل ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

 12 يف خّرؤـــــملا 11-40 مقر يوــــضعلا نوناقلا ىضــــتقمب –
 نمضتملاو 4002 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا 5241 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

 يف خّرؤــملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

حلاصلا دـمحم ءاوللا
ةشيب نب 

 ةيلخادلا ريزو
 ةيلحـملا تاعامجلاو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك

 ظفاح ،لدعلا ريزو
ماتخألا

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربإ
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 يف خّرؤملا 233-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 4002 ةنس رـــبوـــتكأ 42 قـــفاوـــملا 5241 ماــــع ناـــــضمر 01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 951-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 6102 ةنس ويام 03 قفاوملا 7341 ماع نابعش 32
 طورشو اهريس تايفيكو ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ميظنت
 ةاضقلا ةبلطلا قوقحو اهيف ةساردــلا ماـــظـــنو اــــهـــب قاـــــحتــــلالا

،هنم 52 ةداملا اميس ال ،مهتابجاوو

: يتأي ام رّرقي

 موــسرــملا نـــم 52 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقيــــبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 7341 ماع نابعش 32 يف خّرؤملا 951-61 مقر يذيفنتلا

 ىلع حـــتـــفت ،هالــــعأ روـــكذـــملاو لدعملا ،6102 ةنـــــس وـــياــــم 03
 فيظوتل ةينطو ةقباسم ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ىوـــتســم
.22٠2 ةنسل ٍضاق بلاط )002( يتئام

 82نم ةقباسملا يف تالـيــــجســـتلا ةرـتف دّدحت : 2 ةداملا
.22٠2 ةنس ربمتبس 8 ىلإتشغ

 .22٠2 ةنس ربوتكأ رهش يف لوبقلا تارابتخا ىرجت

 ةّيـــــمــــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــقلا اذـــــه رــــــشــــــــــنــــي : 3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ويلوي

يبط ديشرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

 ويلوي ٨١ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خرؤم رارق
 ةقباسملل حشرتلا فلم ىوتحم ددحي ،٢٢٠٢ ةنس

 تارابتخالا ددعو ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل ةينطولا
 اذكو اهجمانربو اهلماعــمو اهـــتدـــمو اــهـــتـــــعــيــبـــطو
.تارابتخالا ةنجل ةليكشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

 12 يف خَرؤــملا 11–٤٠ مقر يوــضـعــلا نوـــناــقــلا ىــضـتـقــمب –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا 52٤1 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 233–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا 52٤1 ماع ناضمر ٠1

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 951–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 73٤1 ماع نابعش 32
 طورشو اهريس تايفيكو ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ميظنت
 ةاــضقلا ةــبلطلا قوــقحو اهـيف ةــساردلا ماظنو اهب قاحتلالا

،لدعملا ،مهتابجاوو

 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر 9 يف خّرَؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةقباسملل حشرتلا فلم ىوتحم ددحي يذلا 91٠2 ةنس ويام ٤1
 اهتعيبطو تارابتخالا ددعو ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل ةينطولا

،تارابتخالا ةنجل ةليكشت اذكو اهجمانربو اهلماعمو اهتدمو

،ءاضقلل ايلعلا ةسردملل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانبو –

: يتأي ام ررقي

 موسرملا نم 72 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 73٤1 ماــــع ناــــبــــعش 32 يف خرؤملا 951–61 مـقر يذـيـفـنــتــلا
 فدهي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،61٠2 ةنس ويام ٠3 قفاوملا

 ةــقــباسمــلــل حشرــتــلا فــلـــم ىوـــتـــحـــم دـــيدحت ىلإ رارـــقـــلا اذـــه
 اهتعيبطو تارابتخالا ددعو ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل ةينطولا

.تارابتخالا ةنجل ةليكشت اذكو اـهجمانربو اهـلماعمو اهتدمو

 عقوملا ربع ايـــلّوأ اليـــجـــست حــشرـــتـــملا يرــــجي : ٢ ةداملا
.لدعلا ةرازول وأ ءاضقلل ايلعلا ةسردملل ينورتكلإلا

 ةددحملا قئاثولا نمضتملا حشرتلا فلم حشرتملا عدوي
 ليجستلا ةرامتسا يف روكذملا يئاضقلا سلجملا رقمب ،هاندأ
.يلوألا

 ةينـــطولا ةقــباســـملل حـــشرـــتلا فــــلــم نــمــضـــتـــي : 3 ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ،ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل

،يلوألا ليجستلا ةرامتسا –

 ليجستلا ءانثأ ةعوبطملا يفرشلا حيرصتلا ةرامتسا –
: نمضتت يتلا ،حشرتملا فرط نم اهيلع ًاعّقوم يلوألا

،يلوألا ليجستلا ةرامتسا يف ةدراولا تامولعملا ةحص *

 ةسراـممل ةـيـلـقـعـلاو ةـيـندـبــلا ةءاــفــكــلا طورش ءاــفــيــتسا *
،ءاضقلا ةنهم

 ةلحرم ءانثأ ةساردلا نع ىلخت نأ هل قبسي مل هنأ *
 درطلا ةبوقع لحم نكي ملو ،لقتسي ملو ،ةسردملاب نيوكتلا

.اهنم

،يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب يف حاجنلا ةداهش نم ةخسن –
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 ةلداعم ةداهش وأ قوقحلا يف رتساملا ةداهش نم ةخسن –
،اهل

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

 ةيـــعـــضولا تــبــثت لوـــعفــملا ةــيراــس ةداـــهـش نـــم ةــخـــســـن –
 ،ةينطولا ةمدخلا هاجت حشرتملل ةينوناقلا

 صخرت ،نييعتلا ةطلس اهل يتلا ةرادإلا اهمَلست ةداهش –
 فــلملا عادــيإ خــيراــت دــنــع فــظوــم ةــفص هــل يذــلا حشرــتــمــلــل
 ةلاح يف هتلاقتسا لوبقب دهعتتو ،ةقباسملا يف ةكراشملاب
،يئاهنلا هحاجن

،ةنّولم ةثيدح ةيسمش روص )٤( عبرأ –

.ليجستلا قوقح عفد لصو –

 طورشلل حشرتلا فلم ءافيتسا نم دكأتلا دعب : ٤ ةداملا
 فلـــملا عادــيإ لــصو حشرتملل مَلسي ،ةيميظنتلاو ةينوناقلا

.ةقباسملل ءاعدتساو

 يف ةيباتكلا تارابتخالا ءارجإ ناكمو خيرات نالعإ متي
.لدعلا ةرازولو ءاضقلل ايلعلا ةسردملل ينورتكلإلا عقوملا

 : حشرت فلم لك ضفري : ٥ ةداملا

،صقان –

،ديربلا قيرط نع لسرأ –

،لاجآلا جراخ مدق –

.ةبولطملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا طورشلا يفوتسي ال –

 نــمضتي ينورتكلإ لــجس يف نوـحشرتملا لــجسي :٦ ةداملا
 هناونعو  هدالـيم خـيراتو همساو هــبقلو حشرتملا ليجست مقر
.ليجستلا خيراتو

 تارابتخالا يف حاجـــنلا دـــعب ،حـــشرــتــملا لــمـــكــــي :7 ةداملا
: ةيتآلا قئاثولاب هحشرت فلم ،ةيباتكلا

 )3( ةثالث نع اهخيرات ديزي ال ةيبط تاداهش )3( ثالث .1
: رهشأ

 ةحص يف حشرتملانأ تبثت ماع بيبط  اهمّلسي ةداهش –
،ةديج

 ةيردصلا ضارمألا يف صتخم بيبط اهمّلسي ةداهش –
،ٍدعم ضرم يأب باصم ريغ حشرتملا نأ تبثت

 تبثت ةيلقعلا ضارمألا يف يئاصخأ اهمّلسي ةداهش –
.ةيلقعلا هاوق لماكب حشرتملا عتمت

 تاونس )3( ثالث ةدمل نيوكتلا ةعباتمب يباتك دهعت .2

 تاهجلاو ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ىوتسم ىلع ،عاطقنا نودب

 نيوكتلا ةرتف لالخ نييعت بصنم يأ لوبقو ،ةيئاضقلا

،هتياهن دنعو

 سمخ نع لقت ال ةدمل ةلادعلا عاطق ةمدخب يباتك دهعت .3

.ةنس )51( رشع

.اهعاديإ دعب اهباحصأل حشرتلا تافلم درت ال

 بجومب ءاضقلل ايلعلا ةسردملل ماعلا ريدملا ددحي : ٨ ةداملا

.هب نيحشرتملا ملعيو ةقباسملا ماظن ررقم

 ماظن ماكحأل ،ءاصقإلا ةلئاط تحت ،نوحشرتملا عضخي

.ةقباسملا

 ةقباسملاب ينعم ريغ صخش يأل حمسي ال : ٩ ةداملا

.ناحتمالا زكرمل لوخدلاب

 ءارجإب ،ءاصقإلا ةلئاط تحت ،نوحشرتملا مزلي : ٠١ ةداملا

. نيددحملا تيقوتلاو خيراتلا يف تارابتخالا لك

  رابتخالا تاعاقل لوخدلاب نيرخأتملا نيحشرتملل حمسي ال

.مدقملا رذعلا ناك امهم  ةلئسألا قاروأ عيزوت دعب

 افرصت بكترا حشرتم لك ةقباسملا نم ىصقي : ١١ ةداملا

.ةـقباسملا ماـظن موهفمب اشغ ربتعي

 ةيباتك تارابتخا )5( ةسمخ ةقباسملا نمضتت : ٢١ ةداملا

.يئاهنلا لوبقلل نييوفش )2( نيرابتخاو ،لوبقلل

 تاردق نع فشكلا ىلإ لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا فدهت

 نع ريبعتلاو صـيخلتلاو لــيلحتلاو رــيكفتلا يف حــشرتملا

 تاغللا ىلع هحتفتو ةينوناقلا هتامولعم مييقتو ،هبولسأ

.ةيحلا

 دـكأتلا ىلإ يـئاهنلا لوبقلل ناـيوفشلا ناراـبتخالا فدهيو

 حـتـفـت ىدـم مـيـيـقـتو ،حـشرـتـمـلـل ةـيــنوــناــقــلا تاـموــلــعملا نـم

 هتاردقو يضاقلا ماهم ةسراممل هدادعتساو هتيصخشو هرـكف

 .يوفشلا ريبعتلا يف

 داوملا لوبقلل ةيباتكلا تاراــبــتــخالا نـــمـــضـــتت : 3١ ةداملا

 : ةيتآلا
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لماعملارابتخالا ةدمداوملا

 يعاـمـتـجا وأ يداـــصـتـقا وأ يــساــيــس عـــباــط يذ عوـــضوـــم يـف راــبـتــخا –
رصاعملا ملاعلل يفاقث وأ

ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلاو يندملا نوناقلا يف رابتخا –

ةيئازجلا تاءارجإلاو يئازجلا نوناقلا يف رابتخا –

ةينوناق تايلاكشإ ريثت قئاثو نم اقالطنا  ةيصالختسا ةركذم دادعإ –

ةيزيلجنإلا وأ ةيسنرفلا ةغللا يف رابتخا –

تاعاس )٤( عبرأ


تاعاس )3( ثالث

تاعاس )3( ثالث

تاعاس )٤( عبرأ

)2( ناتعاس

٤


٤

٤

٤

1

 عيضاوم ةدع وأ عوضوم حارتقا رابتخا لك نمضتي نأ نكمي
.حشرتملا اهراتخي

: ةينوناقلا داوملاب ةصاخلا تارابتخالا قلعتت نأ نكمي

،ينوناق صن ىلع قيلعتلا –

 ،يئاضق رارق وأ مكح ىلع قيلعتلا –

،ةينوناق ةراشتسا –

 ،ةيقيبطت ةلاح ةسارد –

.ةشقانمو ليلحت –

 جماربل اقفو ةينوناقلا داوملا يف تارابتخالا جمارب ددحت
 ريدقتل ىرخألا داوملا كرتتو ،قوقحلا يف رتساملاو سناسيللا

.تارابتخالا ةنجل

 تاحيحصت )3( ةثالثب ةيباتكلا تارابتخالا ّميقت : ٤١ ةداملا
 .نيتبراقتملا )2( نيتمالعلا لدعمب حشرتملا ةمالع بسحتو

 بسحت ،)3( ثالثلا تامالعلا نيب قرافلا يواست ةلاح يف
.)3( ثالثلا تامالعلا لدعمب حشرتملا ةمالع

 ةنجل فرصت تحت نيحشرتملا قاروأ عضوت : ٥١ ةداملا
.ةيئاهنلا ةجيتنلا نالعإ ةياغ ىلإ تارابتخالا

 تارابتخالا يف نولوبقملا نوحشرتملا عضخي : ٦١ ةداملا
 ققحتلل ةينقت ةيسفن تاصوحفو ةيبط تاصوحفل ةيباتكلا

 مهدادعتساو ةيلقعلاو ةيندبلا ةءافكلا طرش مهئافيتسا نم
.ءاضقلا ةنهم ةسراممل

 وأ يبطلا صحفلا نّيبي حشرتم لك ،ةقباسملا نم ىصقي
.لهؤم ريغ هنأ ينقتلا يسفنلا صحفلا

 لوــبـــقلل ناــــيوــفشلا )2( ناراــبــتــخالا نـــــمـــضـــتي : 7١ ةداملا
 تاءارجإلاو ةــيندملا داوـملا يـف ةــنجللا عم ةــثداحم ،يئاهنلا
.ةيئازجلا تاءارجإلاو يئازجلا نوناقلاو ةيرادإلاو ةيندملا

 عزوـــي ،٤ لــماــعــم نيــيوـفشلا )2( نــيراـبـتخالل صصـخــي
: يتأي امك

.2 لماعملا : ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلاو ةيندملا داوملا –

.2 لماعملا : ةيئازجلا تاءارجإلاو يئازجلا نوناقلا –

 َالإ نيـــيوــفـشـلا )2( نــيراــبــتـخالا يـف كراــشي ال : ٨١ ةداـمـلا
 ىلع تارابتخالا ةنجل فرط نم نولوبقملا نوحشرتملا
.ةيباتكلا تارابتخالا يف اهيلع لصحملا جئاتنلا ساسأ

 اهؤاضعأو تارابتخالا ةنجل سيئر نّيعي : ٩١ ةداملا
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق بجومب

 ةمكحملا ةاضق نيب نم تارابتخالا ةنجل ءاضعأ رايتخا متي
 ةذتاسأ اذكو ةـيئاضقلا ســلاجملا ءاسؤرو ةلودلا سلجمو ايلعلا
.ءاضقلل ايلعلا ةسردملا

 نينحتممب ،ءاضتقالا دنع ،ةناعتسالا تارابتخالا ةنجل نكمي
 .ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا يف نيححصم وأ

: ةيتآلا ماهملا تارابتخالا ةنجل ىلوتت : ٠٢ ةداملا

،ةقباسملا عيضاوم ءاقتنا –

 ةمزاللا ريبادتلا ذاختاو ةقباسملا ريس نسح ىلع رهسلا –
،كلذل

 ةمئاق طبضو ةيباتكلا تارابتخالا جئاتن نأشب لوادتلا –
،نيلوبقملا نيحشرتملا

 ةيلقعلاو ةيندبلا ةءافكلاب ةقلعتملا تالاحلا يف تبلا –
 يسفنلا صحفلاو يبطلا صحفلا دعب راثت يتلا نيحشرتملل
،يوفشلا رابتخالل ةيعرفلا ناجللا اهريثت نأ نكمي يتلا وأ

 نــيحشرتملا ةـمئاق دادعإو ةيئاهنلا جئاتنلا نأشب لوادتلا –
 ،ةيطايتحالا ةمئاقلاو قاقحتسالا ةــجرد بـسح ايئاهن نيلوبقملا

.ءاضتقالا دنع

 ىلع صرحت نأ تارابتخالا ةنجل ىلع بجي : ١٢ ةداملا
 لك يف نيحشرتملا نيب ةاواسملاو ةيفافشلا دعاوق مارتحا

.ةقباسملا لحارم

 ريس ىلع تارابتخالا ةنجل سيئر فرشي : ٢٢ ةداملا
 لالخ أرطت دق يتلا تالاكشإلا لك يف لصفيو ،تارابتخالا

.ةقباسملا تارابتخا ءارجإ ةدم

 ىلع ةيوفشلا تارابتخالل نوحشرتملا عزوي : 3٢ ةداملا
 سيئر اهيرجي ةعرق قيرط نع تارابتخالل ةيعرفلا ناجللا
.تارابتخالا قالطنا لبق موي لك ةنجللا



٤٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢١
27م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٠١

 ءاصقإلا ةمالع تارابتخالا ةنجل ددحت نأ نكمي : ٤٢ ةداملا
.ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا نم

 لقت وأ يواست ةمالع ىلع لصحتي يذلا حشرتملا ىصقي
.ءاصقإلا ةمالع نع

 لك لغش مدع تارابتخالا ةنجل ررقت نأ نكمي  : ٥٢ ةداملا
.ةقباسملل ةحوتفملا بصانملا

 ةطيسبلا ةيبلغألاب تارابتخالا ةنجل تارارق ذخؤت : ٦٢ ةداملا
 توص نوكي ،تاوصألا يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألل
.ًاحّجرم سيئرلا

 دعب ،ايئاهن نولوبقملا نوحشرتملا بّتري : 7٢ ةداملا
 لصحملا لدعملا بسح ،ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا ةياهن
 نيلوــبــقملا نيحشرــتملا تالدــعــم يواست ةــلاــح يفو .هــيــلــع
 ةلاح يفو .ةيباتكلا تارابتخالا جئاتن بسح نوبتري ،ايئاهن
 .ةينوناقلا داوملا لدعمب نوبتري ،يواستلا

 نيحشرـتملا ةـمـئاـق تاراـبـتـخالا ةــنجل دــعــت :٨٢ ةداملا
 ددحتو ،ةيطايتحالا ةمئاقلا ،ءاضتقالا دنعو ،ايئاهن نيلوبقملا

.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق بجومب

 ،ءاضتقالا دـنعو ،اـيئاهن نـيلوبقملا نـيحشرتملا ةـمئاق رشنت
  لدـعـــلا ةرازوـل ينورـتـكـلإلا عـقوملا يف ،ةـيـطاـيـتــحالا ةـمــئاــقــلا

.ةريخألا هذه رقمب قلعتو ،ءاضقلل ايلعلا ةسردمللو

 يف اـــيئاـــهن لوـــبقم حـــشرـــتـــم لك ىلع بــــــجـــي : ٩٢ ةداملا
.ةددحملا لاجآلا يف ءاضقلل ايلعلا ةسردملاب قاحتلالا ،ةقباسملا

 دقفي ،ةلماك مايأ )5( ةـسمخ دـعب قاحتلالا مدـع ةلاح يف
  ،ةـقباسملا يـف حاـجنلا نـم ةدافتسالا قـح فـلختملا حـشرتملا

.ةيطايتحالا ةمئاقلا يف يلاوملا حشرتملاب ايئاقلت ضّوعيو

  ةــبوـلـطم تاــموــلــعـم مـتــك حــشرـتـم لـــك دــــقـفـي : ٠3 ةداملا
 ةيحصلا هــتـيعضو لوــح اـمـيـسال ،ةـئــطاــخ تاــموــلعمب ىلدأ وأ
 هتافرصتو هتريس نأ يرادإلا قيقحتلا تبثأ وأ ةيفيظولا وأ
 لوبقلا نم ةدافتسالا قح ءاضقلا ةنهم ةسرامم عم ىفانتت
 .نيوكتلا لحارم نم ةلحرم يأ يف يئاهنلا

 ناـضــمر 9 يـف خرؤــملا رارـــقــلا ماـــكـحأ ىــغــلـت : ١3 ةداملا
 فـلـم ددـحـي يذــلا 91٠2 ةنس وــياــم ٤1 قــفاوــملا ٠٤٤1 ماــع
 ةاضـقـلا ةـبـلـطــلا فـــيـظوــتـــل ةـــيــنـطوــلا ةــقــباــسـمـلـــل حــشرــتـــلا

 اهجمانربو اهلماعمو اهتدمو اهتعيبطو تارابتخالا ددــعو
 .تارابتخالا ةنجل ةليكشت اذكو

 ةــّيـمـسّرــلا ةدـــــيرــــجلا يــــف رارـــــقـلا اذــــــه رـــشـــــنـــــي : ٢3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبط ديشرلا دبع

 يرحبلا ديصلا ةرازو
ةيديصلا تاجتنملاو

 سرام 71 قفاوملا 3441 ماع نابعش 41 يف خّرؤم رارق
 ةيناثلا ىدامج 51 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس
 نمضتملاو 2202 ةنس يفناج 81 قفاوملا 3441 ماع
 ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا

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

 71 قفاوملا 3441 ماع نابعش 41 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةيناثلا ىدامج 51 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس سرام
 نييعت نمضتملاو 2202 ةنس يفناج 81 قفاوملا 3441 ماع
 ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل

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

،مجانملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يساس نب ةزيول ةّديسلا –

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،شديقم حارف ةدّيسلا –

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

 وينوي 3١ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ3١ يف خّرؤم رارق
 فرغلاو ةيئالولا فرغلا تارقم ددحي ،٢٢٠٢ ةنس

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا
.ةيميلقإلا اهرئاود دودح اذــــكو تايئاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ّنإ

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٠3-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمتبس 82 قفاوملا 32٤1 ماع بجر 12
 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغلا ميظنت ددحي
،ممتملاو لدعملا ،اهماهمو اهريسو

 7 يف خرؤملا 28-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقــمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

 83٤1 ماع يناثلا عيبر 8 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةيئالولا فرغلا تارقم ددحي يذلا 71٠2 ةنس رياني 7 قفاوملا

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا فرغلاو
 ،ةيميلقإلا اهرئاود دودح اذكو ،تايئاملا
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: يتأي ام ررقي

 يذيفنتلا موسرملا نم 6 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا
 ربمتبس 82 قفاوملا 32٤1 ماع بجر 12 يف خرؤملا ٤٠3-2٠ مقر

 تارقم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 2٠٠2 ةنس
 ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا فرغلاو ةيئالولا فرغلا
.ةيميلقإلا اهرئاود دودح اذكو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

 ةكرتشملا فرغلاو ةيئالولا فرغلا تارقم ددحت : ٢ ةداملا
 دودح اذكو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام
.رارقلا اذهب قحلملا يف ،ةيميلقإلا اهرئاود

 يناثلا عيبر 8 يـــف خرؤمـلا رارقــلا ماكحأ ىـــغـلـــت :3 ةداــمـلا
 فرغلا تارقم ددحي يذلا 71٠2 ةنس رياني 7 قفاوملا 83٤1 ماع
 يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا فرغلاو ةيئالولا

 .ةيميلقإلا اهرئاود دودح اذكو ،تايئاملا ةيبرتو

 ةّيــــــــمسرلا ةدـــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــــشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يشتاولص نايفس ماشه

قحلملا
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا فرغلاو ةيئالولا فرغلا تارقم

ةيميلقإلا اهرئاود دودح اذكو

تايالولا نيب ام ةكرتشملا فرغلاو ةيئالولا فرغلا
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل 

تارقملا

فلشلا

ةياجب

- راتخم يجاب جرب - نوميميت -سابع ينب -فودنت - راردأ  - ضيبلا -راشب

 حلاص نإ -مازق نإ

ناسملت

ةريوبلا -وزو يزيت

رئازجلا

ةليم -لجيج

 ةليسملا - جيريرعوب جرب - ةنتاب - فيطس

ةنيطنسق - ةدكيكس

ةماعنلا - ةديعس - سابعلب يديس

ةبانع

ةسبت - ةلشنخ -يقاوبلا مأ -سارهأ قوس -ةملاق

مناغتسم

-ريغملا - تناج - تسغنمات - طاوغألا - ةيادرغ - ةركسب - يزيليإ - يداولا - ةلقرو

ترڤوت - ةعينملا - لالج دالوأ 

نارهو

سادرموب

فراطلا

ةديلبلا -ةزابيت

ةفلجلا - تليسمسيت - ةيدملا - ىلفدلا نيع

تنشومت نيع

ترايت - ركسعم - نازيلغ

فلشلا

ةياجب

راشب

ناسملت

وزو يزيت

رئازجلا

لجيج

فيطس

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

ةملاق

مناغتسم

ةلقرو

نارهو

سادرموب

فراطلا

ةزابيت

ىلفدلا نيع

تنشومت نيع

نازيلغ

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


