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ةـّيميظنتميسارم

ةميقو صيصختب ةقلعتملا تاـــــــيفيكلا ددــــــحي ،٠2٠2 ةــــــنس سراــــــم٩2 قــــــــفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤ يف ّخرؤم8٧-٠2 مــقر يــسائر موــسرم
...................رئازجلا ىلإ ةمهم يف دوفولا ءاضعأو جراخلا يف ةــــمهم يف دوــــفولا ءاـــضعأل ،تاــــفيرشتلا راــــطإ يف ةداع مدقت يتلا ايادهلا

ةدئافل ةيئانثتسا ةوالع سيسأت نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٦ يف خّرؤم٩٧-٠2مقر يسائرموسرم
....................................................................................................................................................................ةحصلا يمدختسم

ةــــصخر دـــــيدجت ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف خّرؤم٣٦-٠2 مقر يذيفنت  موسرم
تامدخ رـيفوتلو ،TAS.V عوــــن نــــم لـــــتاسلا رـــبع ،روـــهمجلل ةـــــــــحوتفملا ةـــينورتكلإلا تالاــــصتالا ةـــكبش لالـــغتساو ةــــماقإل
................................... .”مهسأ تاذ  ةكرش ،رئازجلا موكليت موميتبوأ“ ةكرشل ةحونمملا ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

ةــــصخر دـــــيدجت ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف خّرؤم٤٦-٠2 مقر يذيفنت  موسرم
تاــــمدـخ رـــــــــــيـفوـــــتــلوMSG عوــن نــم ةــيوــلخلا ،روــهــمــجــلــل ةــحوــتــفملا ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا ةـــكــبش لالـــغــتساو ةـــماــقإل
.............................”مهسأ تاذ  ةكرش ،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشلةحونمملا ،روهمجلل ةــــــــينورتكلإلا تالاــــــــصتالا

ةلودلاةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي،٠2٠2 ةنس سرام٧١ قـفاوملا١٤٤١ ماع بجر22 يف خرؤم٥٦–٠2 مــقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................عاطق لك بسح٠2٠2 ةنسل زيهجتلل

ريـيست ةـينازيم يــف دامتعا لقن نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٧١ قـفاوملا١٤٤١ ماع بجر22 يف خرؤم٦٦–٠2 مــقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

ةـّيدرفميسارم

.....ةبساحملا سلجمب دعاسم رظان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام91 قفاوملا1441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام91 قفاوملا1441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةيقرتلا ناويدل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................راشب ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

..........لاصتالا ةرازوب  ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نيريدم باون  نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب صيخلتلاوتاساردلاب ةفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

...لاصتالا ةرازوب مالعإلا لئاسو ةريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةيرازولا ةنجللا ءاشنإ نـــمضتي ،٩١٠2 ةــنس رــبمفون٤١ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر٧١ يف خّرؤـــملا كرتـــشم يرازو رارـــــق
ةينطولا ةلاكولا نم ةلوحملا تامازتلالاو قوقحلاو تاكلتمملل يريدقتلاو يفيكلاو يمكلا درجلاب ةفلكملا ةكرتشملا
........"ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا " ةامسملا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا وحن ةيئاملا دراوملل

ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا

اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،٠2٠2 ةنس يفناج٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
....ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو

ـه١٤٤١ ماع نابعش٨١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش٦
3م٠٢٠٢ ةنس سرام١٣

ةـّيميظنتميسارم
١٤٤١ ماع نابعش٤ يف ّخرؤم٨7-٠٢ مــقر يــسائر موــسرم

تاـــــــيفيكلا ددــــــحي ،٠٢٠٢ ةــــــنس سراــــــم٩٢ قــــــــفاوملا
ةداع مدقت يتلا ايادهلا ةميقو صيصختب ةقلعتملا

يف ةــــمهم يف دوــــفولا ءاـــضعأل ،تاــــفيرشتلا راــــطإ يف
.رئازجلا ىلإ ةمهم يف دوفولا ءاضعأو جراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١ و٦-١٩ ناــــــتداملا اـــــميس ال ،روتــــسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

22 يف خّرؤــملا٥١-8١ مــقر يوــضعلا نوــناقلا ىــضتقمبو –
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

لوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١-28 مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نوناق نمضتملاو28٩١ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٠٤١ ماع
،هنم٠٧١ ىلإ8٦١و2٦١ داوملا اميس ال ،٣8٩١ ةنسل ةــيلاملا

ناـبعش8 يف خّرؤـــملا2٤٣-٣8 مـــقر موـــسرملا ىـــضتقمبو –
تاـــيفيك ددـــحي يذـــلا٣8٩١ ةنـــس وــــيام١2 قــــفاوملا٣٠٤١ ماع
خّرؤملا٤١-28 مقر نوناقلا نم٠٧١و٩٦١و8٦١ داوملا قيبطت

ةنسل ةيلاملا نوناق نـــمضتملاو28٩١ ةـــــنس رــــبمسيد٠٣ يف
راطإ يف مدقت يتلا ايادهلا ةميقو صيصختب ةقلعتملا٣8٩١
جراخلا يف مــــهماهم ءاـــنثأ دوــــفولا ءاـــضعأل ةداـــع تاــــفيرشتلا

،رئازجلا ىلإ ةمهم يف ةدوفوملا دوفولا ءاضعأو

: يتأي ام مسري

تاــيفيكلا دـــيدحت ىلإ موــسرملا اذــه فدــــهي: ىلوألا ةداملا
ةداع ةمدقملاو ةاــقلتملا اــيادهلا ةــميقو صيـــصختب ةـــقلعتملا

جراـــخلا يف ةـــمهم يف دوـــفولا ءاـــضعأل ،تاــــفيرشتلا راـــطإ يف
.رئازجلا ىلإ ةمهم يف دوفولا ءاضعأو

جراــخلا يف ةــمهم يف دوــفولا ءاـــضعأ ىلــع بـــجي:٢ ةداملا
ةمدقملا اـيادهلاب ،كراــمجلل ةــماعلا ةــيريدملا ىدـــل ،حــــيرصتلا
تـــــناك اـــــمهم طــــيسو صــــخش قــــيرط نــــع وأ ةرـــــشابم مـــــهل
 .اهتميق

ريزولا وأ ةيروهمجلا سيئرل ايادهلا ىطعت امدنع ،هنأ ريغ
ةـــلثامم اــــيلع فــــئاظو باــــحصأل وأ ةــــموكحلا يف ءاـــــضعأ وأ لوألا

ريزولا ىدل حيرصتلا اذه مدقي ،ةلودلا تاسسؤم ىوتسم ىلع
.ةيلاملاب فلكملا

 .موسرملا اذهب قحلملا جذومنلا بسح حيرصتلا متي

يتلا ةـــملتسملا اـــيادهلا راـــبتعالا نيــــعب ذــــخؤت ال:٣ ةداملا
)جد٠٠٠.٠٥( رانيد فلأ نيسمخ اهب حرصملا اهتميق غلبت
.كلذ نم لقأ وأ

)جد٠٠٠.٠٥( رانيد فلأ نيسمخ اهتميق قوفت ةيده لك
يـــنوناقلا طاــــيتحالا ةدـــــئافل كراــــمجلا ىدـــــل اــــــهعاديإ بـــــــجي
ةـــيلاملا نوـــناق نـــم2٦١ ةداـــملا بـــجومب ســـسؤملا نـــماضتلل
اهيلإ راشملا ايادهلا ءانثتساب ،هالعأ روكذملاو٣8٩١ ةنسل

 .هاندأ٥ ةداملا يف

ةيروهمجلا ةسائر يلثمم نم نوكتت ةنجل فلكت:٤ ةداملا
ةـــــهجو دـــــيدحتب ةـــــفاقثلاو ةــــــيلاملاو يــــنطولا عاــــــفدلا تارازوو
فـــــــحاــتملل وأ نــــــماـــضتلل يـــــنوــــناقلا طاـــــــيتحالل ةدـــــــــئاعلا اــــيادهلا
.ةينطولا

ءارـــــبإ لـــــباقم ،اــــهردصم ناــــك اــــيأ ،اــــيادهل مــــيلست لـــــك مــــتي
 .هالعأ ةرقفلا يف مهيلإ راشملا نيلثمملا روضحبو

فحاتملل اهصيصخت ضرغب ةفاقثلا ةرازول ّملست:5 ةداملا
يف ةروـــكذملا طورـــشلا نـــمض اـــهيلع لـــصحملا اـــيادهلا ،ةــــينطولا
ةينف وأ ةيخيرات وأ ةيبدأ ةيمهأ يستكت يتلاو ،هالعأ٣ ةداملا
.كرامجلا حلاصم ىدل ةعدوملا ،ةيملع وأ

دوــــفوــلا ءاـــضعأل ةــــحوـــنمملا اـــــيادهلا لــــــكشتت:٦ ةداملا
نفلا لاـــــــــمعأو ءاــيــــشألا نـــم رئازــــجلا ىلإ ةـــمهم يف ةــــيبنجألا
جاـــتنإ نـــم ةـــيديلقتلا نهملا وأ فرـــحلا وأ بدألا وأ ةـــفاقثلا وأ

فـــــلأ نيــــسمخ اـــــــهنم ةـــــيده لـــــــــك ةــــميق زواـــــجتت الو ،يــنطو
.)جد٠٠٠.٠٥( رانيد

.نييرئازجلا نيلوؤسملا نيب ايادهلا لدابت عنمُي:7 ةداملا

اذه ماكحأ قــيبطت تايفيك ،ةـــجاحلا دـــنع ،ددــــحت:٨ ةداملا
.صاخ صنب موسرملا

اميسال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت:٩ ةداملا
١2 قفاوملا٣٠٤١ ماع نابعش8 يف خّرؤملا2٤٣-٣8 مقر موسرملا

.هالعأ روكذملاو٣8٩١ ةنس ويام

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني:٠١ ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سرام٩2 قفاوملا١٤٤١ ماـــع ناــبعش٤ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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قحلملا

 ةحونمملا ايادهلا يقلتب حيرصتلا جذومن
 دوفولا فرط نم تافيرشتلا راطإ يف

جراخلا يف ةمهم يف

،هلفسأ يضمملا انأ

........................................................................................................................................................................ : بقللاو مسالا–

............................................................................................................................................................ : داليملا ناكمو خيرات–

..................................................................... : ةمدختسملا ةئيهلا ......................................................................... : ةفيظولا –

...................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ : )ايادهلا( ةيدهلا تيقلت ينأ ُحِّرَصُأ –

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................. : خيراتلا ............................................................................. : ةبسانملا –

..................................................................................................................................................................................... : دلبلا–

....................................................................................................................................................................... : ةيدهلا ةعيبط –

............................................................................................................................................................................ : اهصئاصخ –

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. : اهتميق –

......................................................................................................................................................................... : اهعنص ناكم –

................................................................................................................. : )ايادهلا( ةيدهلا تمدق يتلا ةيصخشلا بقلو مسا –

...............................................................................................................................................................................  : ةفيظولا –

........................................................................................................................... : )ايادهلا( ةيدهلا تمدق يتلا ةئيهلا ةيمست –

...................................................................................................................................................................................... : دلبلا –

.................................................................................................. يف .............................................................................. ـب رّرح

عيقوتلا
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١٤٤١ ماع نابعش٦ يف خّرؤم٩7–٠٢مقر يسائرموــسرم
سيسأت نمضتي ،٠٢٠٢ ةــــنس سراــــم١٣ قـــــفاوملا

.ةحصلا يمدختسم ةدئافل ةـــيئانثتسا ةوالــــع
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و٦–١٩ ناــــتداملا اـــــــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــــنب–

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

نوــــناقلا نــــمضتمـلاو٦٠٠2 ةـــنس وـــيلوي٥١قــــفاومـلا٧2٤١ ماــــع

تاذ صوــــصنلا عـــيمجو ،ةـــيمومعلا ةــــفيظولل ماــــعلا يـــساسألا

،ةلصلا

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوــناقلا ىـــضتقمبو–

،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–

قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2

- ديفوك( انوروك سوريف  ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب

،هتحفاكمو )٩١

يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2

انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكت ريبادت

،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

٣ يف خّرؤملا2٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–

نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش

،تايالولا ضعب ىلإ يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ريبادت ديدمت

: يتأي ام مسري

ةوالـــــــع ســــيسأت ىلإ موـــــسرمـلا اذــــــه فدـــــــهي : ىلوألا ةّداملا

ةيمومعلا تاسسؤمـلاو لكايهلا يمدختسم ةدئافل ةيئانثتسا

راشتنا نم ةياقولا راطإ يف نيدنجمـلا ،ةحصلا عاطقل ةعباتلا

.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو

،هالعأ ىلوألا ةدامـلا يف ةروــكذملا ةوالـــعلا عـــفدت:٢ ةّداملا

: ةيتآلا ةيفازجلا غلابملا بسح ،ايرهش

نيمدختسملل ةبسنلاب ،)جد٠٠٠.٠١( رانيد فالآ ةرشع–

،معدلا يمدختسمو نييرادإلا

نيمدختسملل ةبسنلاب ،)جد٠٠٠.٠2( رانيد فلأ نورشع–

،نييبطلا هبش

نيمدختسملل ةبسنلاب ،)جد٠٠٠.٠٤( رانيد فلأ نوعبرأ–

.نييبطلا

ةـــلباق رــــهشأ )٣( ةــــثالث ةرــــتفـل ةــــيئانثتسالا ةوالــــعلا عــــفدت

.ديدجتلل

ةـــبيرـــضلل  ةـــيئاـــــنثتسالا ةوالـــــــــــعلا عـــــــــضخت ال :٣  ةّداملا

.يعامتجالا نامضلا تاكارتشال الو

ىلإ ةوالــــعلا هذـــه نـــم ةداـــــفتسالا دـــــــيدمت نـــــــكمي:٤  ةّداملا

.صاخ صن بجومب نيمدختسمـلا نم ىرخأ تائف

دــــنع ،موــــسرمـلا اذــــه قـــيـــبطت تاــــيــــفيك ددــــــــحت :5  ةّداملا

.صاخ صن بجومب ،ءاضتقالا

٥١ نــــم ءادــــتبا موــــسرــــمـلا اذــــه  ماــــــــكحأ يرــــــست :٦  ةّداملا

.٠2٠2 ةنس رياربف

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشــني :7 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٦ يف رئازجلاب رّرح

 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع بجر٠٢ يفخّرؤم٣٦–٠٢ مقر يذيفنت  موسرم
ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام5١ قفاوملا

تالاـــصتالا ةـــكبش لالــــغتساو ةـــماقإل ةــــصخر دـــــيدجت
نم لتاسلا رــبع ،روـــهمجلل ةـــحوتفملا ةـــينورتكلإلا
ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوتلو ،TAS.V عون
موــــكليت موــميتبوأ“ ةـــكرشلةــــحوـــــنمملا ،روــــهمجلل
.”مهسأ تاذ  ةكرش ،رئازجلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـيــكلــسـلا تالـصاوملاو دــــيرـبـلا رــيزو رــيرــقـت ىلـع ءاـــنـب–

،ةيكلساللاو
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يف خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

٥١٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٣١ قــــفاوملا٧٣٤١ ماــــع لوألا عــــيبر لوأ

عوـــــــــن لــــــــك ىلــــــــع قــــــبطملا لالــــــغــــتسالا ماـــــــــظن ددــــــحي يذـــــــــــلا

،ةـيـئاــبرــهـكلا ةـيــكـلـسالـلا اـــــــهـيـف اـــــــمب تاــــــــكــبـشـلا عاوــــــنأ نــــــــم

ةـــــــــيـــــكــــلــــسلا تالـــــــــصاوـــــــــملا تاــــــــمدـــــــــخ فــــــــــــــلـتـــــخـم ىلـــــــــــعو

،ةـــــــيكلساللاو

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةــــــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو تاــــيحالص

،ةنمقرلاو تاـــيجولونكتلاو

ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ةراشتسا دعبو–

،ةصخرلا ديدجتب

: يتأي ام مسري

ديدجت ىلع ةقفاوملا ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإل ةصخر

تامدخ ريفوتو ،TAS.V عون نم لتاسلا ربع ،روهمجلل

،ةــــــكبشلا هذــــــــه ىلــــــــع روــــــــهـــمجلل ةــــــــــــينورــــــتكلإلا تالاـــــــصتالا

تاذ ةــــــكرش ،رــــــئازجلا موــــــكليت موــــــــميتبوأ“ ةـــــــــكرشل ةــــــحونمملا

 .”مــــــهسأ

،رــــــئازجلا موـــــــكليت موــــــميتبوأ“ ةــــــكرـــشل صــــــّخري :٢ ةّداملا

،هالعأ ةروكذملا ةصخرلا نم ةديفتسملا ،”مهسأ تاذ ةكرش

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةكبشلا لغتستو ميقت نأب

،ةكبشلا هذــه ىلع ةــينورتكلإلا تالاـــصتالا تاـــمدخ رـــفوت نأبو

رتفد يف ةددحم يه امك ةيميظنتلاو ةينقتلا طورشلا نمض

.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا

ةـيـصـخـش ،موـــسرـملا اذـــه عوــضوـــم ،ةــصـخرـلا :٣ ةّداملا

ماكحألا قفوو راطإ يف ّالإ اهليوحت وأ اهنع لزانتلا نكمي الو

ةددحـملا طورشلا قفوو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

.طورشلا رتفد يف

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٤ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سراــم٥١ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع بــــجر٠2 يف رــــئازجلاب رّرـــح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

٣٤١و٤–٩٩ ناــــتداملا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءانــــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل

،اهتحفاكمو

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةماعلا دعاوقلا دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١

 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٧٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

صاخشألا ةيامحب قلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١

،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

 ،لوألا ريزولا  نييعتنمضتملاو

٦يف خّرؤملا١٠–٠2مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نـــــمضتملاو١٠٠2 ةـــنس وــــيام٩ قـــــفاوملا22٤١ ماـــــع رــــــفص٥١

نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ

22 يف خّرؤملا٣٩2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربوتكأ٦١ قفاوملا٥٣٤١ ماع ةجحلا يذ

تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإةصخر ديدجت ىلعةقفاوملا

رـــــيفوتو اــــهلالغتساوTAS.V عوــــن نـــــم لــــتاسلا رـــبع ةــــيكلساللا

ةـكرشل ةـحوـنـمملا ،روـهـمـجــلــل ةــيــكــلسالــلا تالصاوملا تاــمدــخ

،”رئازجلا موكليت موكساروأ“

٧١يف خّرؤملا٤١٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نــــمضتملاو٤١٠2 ةــــنس رـــــبمفون٠١ قـــــفاوملا٦٣٤١ ماـــــع مّرحم

تالــــــــصاوملل ةــــــيمومع ةـــــــكبش ةــــــماقإ ةـــــصخر ىلــــــع ةــــــقفاوـــــــملا

رـــيفوتو اــــهلالغتساوTAS.V عوــــن نـــم لتاـــسلا رـــبع ةـــيكلساللا

ليبس ىلع ،ةحونمملا ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ

،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكليت موميتبوأ“ ةكرشل ،لزانتلا
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قحلملا
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ةكرش فرط نم ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوتلو،TAS.Vعون نم لتاسلا ربع

.”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكليت موميتبوأ“
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يتلاةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ينعت :”تامدخلا“
.ةصخرلا عوضوم لكشت

ةــيكلساللا تالـــصاوملل ةـــكبش ينعت: “TAS.V ةكبش“
ةعسلا ىلإ ذافنلاBUH اهتطحم ريست يتلاو لتاوسلا ربع
.TAS.V تاطحـمل ةيئاضفلا

ةرشابم ةلوؤسم ةتباث ةيضرأ ةطحم : “BUHةطحـملا “
لتاسلا نماقالطناو ضرألا يف لاسرإلا تابذبذ لامعتسا ىلع
ريفشت ىلإو لتاسلا ىلإ ذافنلا ةبقارم ىلع اضيأ ةلوؤسمو
.ةكبشلا

لاسرإلل ةتباث ةيضرأ تاطحم يه : “TAS.V ةطحم“
:يتأي امم لكشتتو طقف لابقتسالا وأ لابقتسالاو

،يئاوه–

،ةيجراخ ةيكلسال ةدحو –

.ةيلخاد ةيكلسال ةدحو –

ةرجأتسم ةيئاضف تاعس ينعي :”يئاضفلا عطقملا“
ربع تاملاكملا ليصوتل ةصخرلا بحاص لبق نم ةماقم وأ

.هتكبش

تالاصتالا ةمدخ:“ )SFS( لتاسلا ربع ةتباثلا ةمدخلا“
ةنيعم عقاوم يف ةعوضوم ةيضرأ تاطحم نيب ةيويدارلا

نيعملا عقوملا نوكي دق .رثكأ وأ لتاس مادختسا متي ثيح
يف ،ةنيعم قطانم يف ةتباث ةطقن يأ وأ ةنيعم ةتباث ةطقن
يتلا لتاوسلا نيب طباور ةمدخلا هذه نمضتت ،تالاحلا ضعب
ةتباثلا ةمدخلا ،لتاوسلا نيب ام ةمدخ نامض كلذك اهنكمي
تامدخل لاصتالا طباور كلذك لمشت نأ نكمي لتاسلا ربع
.ةيئاضفلا ةيويدارلا تالاصتالا

تازيهجتـلا عـيـمـج ينـعـي :”ةكـبشلا ةـبـقارـم زـكرـم“
رّيست يتلاوBUH ةطحمب اينيب ةلوصوملا تايجمربلاو
.ةكبشلا ريس نسح بقارتو

يـنـعـت :”ةـصـخرــلا بــحاــصـب ةــصاـخلاTAS.V ةــكـبـش“
عاطقلا( ةصخرلا بحاص اهلغتسي يتلا ةيساسألا تآشنملا
ةصاخلاTAS.V تاطحم كلذكو)BUHةطحمو يئاضفلا

ةكبشو ةيساسألا تآشنملا هذهب نيلوصوملا نيكرتشملاب
.ةصخرلا بحاصب ةصاخلا لاسرإلا

اطوطخ ةكبشلا هذه لمعتست نأ ءاضتقالا دنع نكمي
.نييمومعلاةينورتكلإلا تالاصتالا يلغتسم ىدل ةرجأتسم

:”ةصخرلا بحاصب ةصاخلاTAS.V ةكبش يف كرتشم“
يتلا تامدخلا لمعتسي يونعم وأ يعيبط صخش لك ينعي
دقع راطإ يف ةصخرلا بحاصب ةصاخلاTAS.V ةكبش اهمدقت
ماظن نمض هتامدخ قيوست ةكرش عم وأ ريخألا اذه عم مربي
.ةلوانملا

لوألا لصفلا

ةصخرلل ماعلا فيرعتلا

تاحلطصملا : ىلوألاةداملا

تاحلطصملا فيرعت١.١

رتفد يف لمعتست ،نوناقلا يف ةدراولا فيراعتلا ىلع ةوالع
:يتآلاك مهفت نأ بجي تاحلطصم اذه طورشلا

تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعي :”طبضلا ةطلس“
.نوناقلا نم١١ ةداملا بجومب تأشنأ يتلاةينورتكلإلا

.طورشلا رتفدل )2( نيقحلملا دحأ ينعي :”قحلملا“

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ : لوألا قحلملا

ةمدخلا ضرع :٢ قحلملا

)ناقحلملا اهيف امب( ةقيثولا هذه ينعي :”طورشلا رتفد“
.نوناقلا ماكحأ قفو ةصخرلا طورش رتفد لكشت يتلا

“ISTE“ تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا ينعي.

تابيكرتلاو تآشنملا ينعت :”ةيساسألا تآشنملا“
تازيهجت اهيلع تبكر يتلاو لماعتم اهلمعتسي يتلا ةتباثلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

ءانثتساب( عوبسألا مايأ نم اموي ينعي”لمعلا موي“
ةيرئازجلا تارادإلل ةلطع موي ربتعي ال يذلا )تبسلاو ةعمجلا

.ةماع ةفصب

موسرم بجومب ملست يتلا ةصخرلا ينعي :“ ةصخرلا“
تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإ اهبحاصل زيجتو ،يذيفنت
،TAS.Vعون نم لتاسلا ربع روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا

يذلا موسرملا كلذ ،تامدخلا ريفوتلو يرئازجلا بارتلا ىلع
 .اذه طورشلا رتفد هل قحلي

٤2 يف خرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ينعي : “ نوناقلا“
دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ةرازوــــــلا وأ رـــيزوـــــلا يــــنعي :“ ةرازولا“ وأ”ريزولا“
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب نيفلكملا

لالغتساو ةماقإ ةصخر بحاص ينعي:“ لماعتملا“
لالغتسا وأ /و روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش
.رئازجلا يف ةيفتاه تامدخ

هققحي يذلا لامعألا مقر ينعي :”لماعتملا لامعأ مقر“
راطإ يف تامدخلا مسرب موسرلا جراخ ةصخرلا بحاص
ليــــــــصوـــتلا تاـــــمدخ لك ةفـــــلك نم يفاــــــصلاوTAS.V ةـــــــصـــــــخر
.ةقباسلا ةيندملا ةنسلا لالخ ةققحـملا ينيبلا
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: ةيعجرملا صوصنلا:٣ةداملا

عيمج قفو ،اهبحاصل ةحونمملا ةصخرلا ذفنت نأ بجي
ةيلودلاو ةيرئازجلا سيياقملاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا
: اهنم اميس ال ،اهب لومعملا

٠٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا –
ةصاخلا دـعاوـقــلا نــمضتملاو٩٠٠2 ةــــــنس تشغ٥ قـــفاوملا
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا –
ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٧٠–8١ مقر نوناقلا –
صاخشألا ةيامحبقلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

ماع مّرحم١2 يف خّرؤملا٤٩–١٠ مقر يسائرلا موسرملا –
طقنلا فيرعتنمضتملاو١٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا22٤١
،اهتيامحو اهرييست تايفيك ديدحتو ايلعلا

ماع رفص٥١ يف خّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ءارجإلا ديدحتنمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١
صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قّبطملا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف

ماع رفص٣ يف خّرؤملا١٤١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
يتلا دعاوقلا دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ليربأ٦١ قفاوملا٣2٤١
ةيكلسلا تالصاوملل ةيمومعلا تاكبشلا ولماعتم اهقبطي
،روهمجلل ةمدقملا تامدخلا ةفيرعت ديدحت لجأ نم ةيكلساللاو

ماع رفص٦2 يف خّرؤملا٦٥١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ليصوتلا طورش دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا٣2٤١
،اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا
،لّدعملا

نابعش٩2 يف خّرؤملا٦٦٣–2٠  مقر يذيفنتلا موسرملا –
تاقافترالا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا٣2٤١ ماع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و

ناضمر٧2 يف خّرؤملا٦٣٤ –٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا٤2٤١ ماع
ليلدلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تاكبش يلماعتم عضو
،مهيقفترم فرصت تحت ينورتكلإ وأ بوتكم لكش يف يفتاهلا

يأ ،ةصخرلا نم ديفتسملا ينعي :“ ةصخرلا بحاص“
ةعضاخ”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكليت موميتبوأ“ ةكرش

ارايلمنوتسوةعبرأوةئام هردق لام سأرب يرئازجلا نوناقلل
نئاكلاو )جد٠٠٠.٠٠٠.2٠٠.٤٦١( يرـئازج رانيد نويلمنانثاو
،٧٣مقرةيكلمةعومجم ،يئالولاقيرطلاب يعامتجالا اهرقم
لــجسلا يف ةدــيـــقملاو ،رـــئازجلا–ءاضيبلارادةيدلب ،٤مسق
.٠٠/٦١CR– B٠٩8١٩٩٠ ٣١ مقرلا تحت يراجتلا

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي :”داـحــتالا “

يتلا ةيفارغجلا تاءاضفلا ينعت :”ةيطغتلا ةقطنم“
.ةصخرلا بحاصل ةعباتلاTAS.V ةكبش اهيف رشتنت

رــيغ ،مواـــقي ال ثداـــح لـــك يــــنعت :”ةرهاقلا ةوقلا ةلاح“
ةيعيبطلا ثراوكلا اميس الو ،فارطألا ةدارإ نع جراخو عقوتم
.تابارضإلا وأ برحلا ةلاح وأ

نيقفترملا ريغ نئابزلا ينعي :”نولاّوجلا نوقفترملا“
يف نيكرتشملا ،ةصخرلا بحاص يكرتشم ريغو نيرئازلا

ةيولخلا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش
عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ بناجأ نولماعتم اهلغتسي يتلا

 .)يلودلا لاوجّتلا( ةصخرلا بحاص

يكرتشم ريغ نئابزلا ينعي :”نورئازلا نوقفترملا“
ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش يف نيكرتشملاو ،ةصخرلا بحاص
نولماعتم رئازجلا يف اهلغتسيةيولخ روهمجلل ةحوتفم
لاوجتلا( ةصخرلا بحاص عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ نويرئازج
 .)ينطولا

تالاصتالل يلودلا داحـتالا حـئاوــل يف ةدراولا فيراعتلا١.٢

رتفد يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
ام ،داحتالا حئاول يف ةدراولا فيراعتلل ةقباطم اذه طورشلا
.ةحارص كلذ فلاخي ام دري مل

طورشلا رتفد عوضوم :٢ ةداملا

عوضوملا فيرعت٢.١

صخري يتلا طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي
يرئازجلا بارتلا ىلع لغتسيو ميقي نأ ةصخرلا بحاصل اهيف

رــبـع ،روــهـمـجلل ةــحوـتـفملاةـيـنورــتـكلإلا تالاصتالل ةــكــبش
يرئازجلا بارتلا ىلع بّكري نأو،TAS.V عون نم لتاسلا
 .روهمجلل تامدخلا ريفوتل ةيرورضلا تازيهجتلاو تاطحـملا

ةيميلقإلا٢.٢

ةيميلقإلا ههايمو يرئازجلا بارتلا دادتما لك ةصخرلا لمشت
تاقافتالا قفو ،اــيلتاسو اًـرحبو اًـرب ةيلودلا هذفانم عيمجو
.ةيلودلا تادهاعملاو تاقافتالاو تاموكحلا نيب ام تادهاعملاو
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ةصخرلا بحاص اهضرعي يتلا ةيفاضإلا تامدخلا لك –
.اذه طورشلا رتفد نم2 قحلملا يف دراو وه امك هضرع يف

اقبسم طبضلا ةطلس ملعي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
.ةديدج ةمدخ يأل هقالطإ دنع

يناثلا لصفلا
اهلالغتساو ةكبشلا ةماقإ طورش

TAS.V ةكبشل ةيساسألا تآشنملا:5ةداملا

ةصاخلا لسارتلا ةكبش١.5

نوناقلا ماكحأ مارتحا دودح يف ،ةصخرلا بحاصل صخري
هـتاـعسو ةـيساسألا هـتآشنـم ةـماـقإ ،ةـيـقـيـبــطــتــلا هصوصنو
.TAS.V ةكبش تايجاح ةيبلت لجأ نم هب ةصاخلا ةيلسارتلا

ةيكلسال وأ/و ةيكلس تالصو ةماقإ ددصلا اذه يف هنكمي
رفوت ةطيرش ةيزتره مزحب تالصو اميس ال ،ةيئابرهك
.لسارتلا تالصو نامضل تابذبذلا

تآشنم وأ تالصو ريغلا ىدل رجأتسي نأ كلذك هنكميو
.هتازيهجت نيب رشابم طبر نامضل ةيساسأ

ةديدجلا تايجولونكتلا رابتعالا نيعب ذخألا٢.5

تازيهجت ةطساوب ةصخرلا بحاص ةكبش ةماقإ بجي
.اهادجأو تايجولونكتلا ثدحأ جمدت ةديدج

سيياقملا مارتحا٣.5

يف ةقبطملا سيياقملاو دعاوقلا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
تاقرطلا ةكبش لامعتساو نمألا لاجم يف اميس ال ،رئازجلا

.ةيندملا ةسدنهلا تآشنمو

ةكبشلا ةلكيه٤.5

ةلمعتسملا لتاسلا ربعةينورتكلإلا تالاصتالا ةموظنم نإ
.)SFS( لتاسلاب ةتباث تامدخ تاذ ةموظنم يه

ةموظنموBUH ةطحمو ةبقارملا ةموظنم بيكرت بجي
.يرئازجلا بارتلا ىلع ةكبشلل ةرتوفلا

لتاوس تاذ تاموظنم5.5

ةــلـمـعــتسـملا لـــتاوـــسـلا تاذ تاـــموــظـنـملا نوـــكــت نأ بــجــي
نأو ،)TIU(تالاصتالل يلودلا داحتالا ىلإ ةغلبم تاموظنم
.قيسنتلا لالخ ةيرئازجلا ةرادإلا ةقفاوم ىلع تلصحتدقنوكت

ةعسلاو ةينقتلا صئاصخلا روطتب طبضلا ةطلس ملعت
.ةلمعتسملا لتاوسلا تاذ تاموظنملا اهرفوت يتلا

يلودلا ىلإ رشابملا ذافنلا :٦ةداملا

توصلا– ةيلودلا ةكرحلا ريرمتب ةصخرلا بحاص مزتلي
نورــــئازـــلا نوـــقـفـترـملا مــهــيـف اــمب ،هــيـكرـــتـشــمل – تاــيــطــعـملاو
ادع ،رـئازجلا هاــجتاب وأ نـــم اــقالطنا ،نوـــلاّوجلا نوــــقفترملاو

ةجحلا يذ٣2 يف ّخرؤملا٠١٤–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
نمألا دعاوق ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٠٣٤١ ماع
،ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا
،مّمتملاو لّدعملا

ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا٣٩2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ةقفاوملا نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربوتكأ٦١ قفاوملا٥٣٤١ ماع
ةــــيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإةصخر ديدجت ىلع
تامدخ رـــــيفوتو اــــهلالغتساوTAS.V عوــــن نـــــم لــــتاسلا رـــبع
موكساروأ“ ةكرشل ةحونمملا ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا

،”رئازجلا موكليت

ماـــــع مّرحم٧١يف خّرؤملا٤١٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ةــــــقفاوـــــــملا نــــمضتملاو٤١٠2 ةــــنس رـــــبمفون٠١ قـــــفاوملا٦٣٤١
ةـــيكلساللا تالــــــــصاوملل ةــــــيمومع ةـــــــكبش ةــــــماقإ ةـــــصخر ىلــــــع
تامدخ رـــيفوتو اــــهلالغتساوTAS.V عوــــن نـــم لتاـــسلا رـــبع
لــيــبس ىلع ،ةـــحوـــنـــمملا ،روـــهـــمـــجـــلـــل ةـــيـــكـــلسالـــلا تالصاوملا
،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكليت موميتبوأ“ ةكرشل ،لزانتلا

لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ماظن دّدحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع
اهيف امب تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا
تالصاوملا تامدخ فلتخم ىلعو ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

مّرحم٩2 يف خّرؤـملا٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ىوتحم دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماـع
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

مّرحم٩2 يف خّرؤـملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماـع
ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

يف اهب ريكذتلا مت يتلا سيياقملا وأ ةددحـملا سيياقملا –
و ،اذه طورشلا رتفد

كلت اميسال ،)TIU( تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاول –
.ةيكلساللا تالصاوملاب ةقلعتملا

ةصخرلا عوضوم:٤ةداملا

دحك ةيتآلا تامدخلا رفوي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
: ىندأ

،لتاسلا ربع تنرتنإلا ىلإ ذافنلا –

،ضيرعلا قاطنلا يف تايطعملا لسارت –

،ةلقتسم تايطعم تاكبش ةماقإل ةيساسأ تآشنم ريفوت –

،ةيمومع تايطعم تاكبش ةماقإل ةيساسأ تآشنم ريفوت –

،ةيعيبط ةثراك ةلاح يف فاعسإلا –
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لالغتساو حنم يف مزاللا ميظنتلا ةداعإ قحب ةلودلا ظفتحت
صيصخت ةداعإ وأ/و صيصخت لامعإ متيو .تابذبذلا فيط

ميظنتلا ةداعإ نع جتانلا ةصخرلا بحاص ةدئافل تابذبذلا
تاجايتحالا رابتعالا نيعب ذخألا عم ةيزييمت ريغ ةفصب
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةمدقملا تامدخلل ةيعوضوملا

شيوشتلا٩.٣

عاعشإلا تاقاط اذكو لالغتسالاو ةماقإلا تايفيك نوكت
قيسنتلا تايضتقمو هب لومعملا ميظنتلا مارتحا ةطيرش ،ةرح
.ةرضم تاشيوشت يف ببستلا مدع ةطيرشو يلودلاو ينطولا

،نينثا نيلماعتم تاونق نيب شيوشت ثودح ةلاح يفو
مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،مايقلا نيلماعتملا نيذه ىلع
ناكمو خيراتب طبضلا ةطلس رابخإب ،ةنياعملا خيرات دعب
تاونقلا لالغتسا يف ةيراسلا طورشلابو تاشيوشتلا ثودح
يف ،طبضلا ةطلس ىلع نالماعتملا ضرعيو .شيوشتلا لحم
هذه ةلازإل اهيلع قفتملا تاءارجإلا ،دحاو رهش هاصقأ لجأ
.ةقفاوملا دصق ،تاشيوشتلا

ميقرتلا تاعومجم :٠١ةداملا

ميقرتلا تاعومجم حنم٠١.١

طبضلا ةطلس ددحت ،نوناقلا نم٣١ ةداملا ماكحأل اقبط
ةـــيرورـضلا ئداوــبـلاو مــيقرــتلا تاــعوـمـجمو ماـــقرألا حـنـمتو
ديوزتو هب ةصاخلاTAS.V ةكبش لالغتسال ةصخرلا بحاصل
.اهب ةقلعتملا تامدخلا

ينطولا ميقرتلا ططخم ليدعت٠١.٢

،ايرذج اليدعت ينطولا ميقرتلا ططخم ليدعت ةلاح يف
،نيلماعتملا عم رواشتلاب تارييغتلا هذه طبضلا ةطلس ططخت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قفو

ينيبلا ليصوتلا:١١ةداملا

ينيبلا ليصوتلا قح١١.١

،هب لومعملا ميظنتلل اقبطو ،نوناقلا نم١٠١ ةداملا بجومب
ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ولماعتم بيجتسي
بحاص اـهـمدـقـي يتـلا ينـيـبـلا لـيصوـتـلا تاـبـلـطـل روـهـمـجـلـل
ميظنتلاو نوناقلا يف ةررقملا طورشلا قفو كلذو ،ةصخرلا
.امهب لومعملا

تحت ،ةجاحلا بسح ،عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لصولا طاقن عقاوم اينيب نيلوصوملا نيلماعتملا فرصت
نيلماعتملا ءالؤه نيكمت لجأ نم ةينقتلا هتالحم يف ينيبلا

عـم لصوـلاـب حـمست يتـلا ةـيـنـيـبـلا مــهــتازــيــهجت بيــكرــت نــم
.ينيبلا ليصوتلل هسرهف يف ةررقملا طورشلا قفو ،هتكبش

وأ ةماقملا ةيلودلا تآشنملا ربع ،ةيعانصلا رامقألا تاكبش
يخيراتلا لماعتملا فرط نم يرئازجلا بارتلا ىلع ةلغتسملا

تالاصتالــل ةــتــباــث ةــكــبش لالــغــتساو ةــماــقإ ةصخر بحاص
.روهمجلل ةحوتفمةينورتكلإلا

تامدخلا ةقطنم راشتنا :7ةداملا

.ينطولا بارتلا ىلع هتامدخ ةصخرلا بحاص رشني

بسح تامدخلا ضرع ةقباطم ةصخرلا بحاص ىلع بجي
تابوقع قيبطت نكميو .2 قحلملا يفهيلع صوصنم وه ام
طورشلا رتفد نم٥٣ ةداملا صن راطإ يف روكذم وه ام لثم
ىندألا دحلا عيزوتب ةقلعتملا تابجاولاب لالخإلا ةلاح يف ،اذه
.تامدخلا نم

ايندلا تافصاوملاو سيياقملا :٨ةداملا

ةقداصملاو سيياقملا مارتحا٨.١

يف ةـلـمـعـتسملا تآشنملاو تازــيــهــجــتــلا نوــكــت نأ بجــي
.اهب لومعملا سيياقملل ةقباطم ةصخرلا بحاص ةكبش

تازيهجتلا نوكت نأ ىلع رهسلا ةصخرلا بحاص ىلعو
،ةيفرطملا تازيهجتلا اهنم اميس ال ،هتكبشب ةلوصوملا

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قفو اهيلع اقداصم

ةيفرطملا تازيهجتلا لصو٨.٢

هتكبشب لصوي نأ ىلع ضارتعالا ةصخرلا بحاص نكمي ال
يف ةددحـملا طورشلا قفو هيلع اقداصم ايفرطم ازيهجت

.هب لومعملا ميظنتلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا :٩ةداملا

ةتباثلا تالصولاب ةصاخلا تابذبذلا٩.١

بحاصل طبضلا ةطلس صصخت ،ةصخرلا بحاص نم بلطب
ةيساسألا تآشنملا تالصو ةماقإل ةيرورضلا تابذبذلا ةصخرلا
طورشلا رتفد يف ةدراولا ىرخألا ماكحألا ةاعارم عم كلذو ،ةكبشلل
.هب لومعملا ميظنتلاو

تابذبذلا لامعتسا طورش٩.٢

مزحلا فلتخم يف تابذبذ صيصختب طبضلا ةطلس موقت
.فيطلا نم رفوتي ام بسحو هب لومعملا ميظنتلا قفو

تاططخم ،طبضلا ةطلس نم بلطب ،ةصخرلا بحاص ّغلبي
 .هل ةصصخملا تابذبذلا لامعتسا

ةيكلسال تابذبذ ةصخرلا بحاص لالغتسا مدع ةلاح يفو
خــــيرات نم ءادــــتبا ةـــنس لــــجأ يف هــــل ةــــصصخم ةـــــيئابرهك
ءارجإ ةرشابم ةيحالص طبضلا ةطلسل لوخي ،اهصيصخت
لومعملا ميظنتلا يف ةررقملا طورشلا قفو صيصختلا ءاغلإ
.هب
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ةقبطملا ىرخألا تاميظنتلا مارتحا٣١.٢

لالغتسال ةيرورضلا لاغشألا زاجنإ ةصخرلا بحاصل قحي
ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا هيلعو .اهعيسوتوTAS.V ةكبش

ةيوجلا ةحالملاب ةقلعتملا ماكحألا اميس ال ،امهب لومعملا
ميظنتو ةيمومعلا ةحصلاو ينطولا عافدلاو ةيوجلا داصرألاو
.يمومعلا نمألاو تاقرطلا ةكبشو ندملا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلا٣١.٣

عقاوملا لك ىلإ ذافنلا قح نم ةصخرلا بحاص ديفتسي
يـتلا ،اـيـلـعـلا طــقـنلا اــهــنـم امـيـس ال ،ةـيـئاــبرـهـكلا ةـيـكــلساللا

تاقاـفـترالا مارـتـحا ةـطـيرش ،نورـخآ نوـلـماـعـتـم اـهـلـمـعـتسي
لفكتلاو ةيرورضلا ةحاسملا رفوتو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

سفن ةاعارم عمو .نكامألا لالتحا فيلاكت نم لوقعم طسقب
حسف ةصخرلا بحاص ىلع اضيأ بجي ،طورشلاو تاظفحتلا
ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ نيرخآلا نيلماعتملل ذافنلا
ىلإ ذافنلا ققحتيو ،TAS.V ةكبش تاجاحل اهلمعتسي يتلا
نمض ،نيلماعتملا نيب اميف ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا

.ةيزييمت ريغو ةيعوضومو ةفافش طورش

تافالخلا فلتخمو ايلعلا طقنلا ىلإ ذافنلا تابلط جلاعت
قـفو ،ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسالـلا عـقاوملا ىلإ ذاـفـنـلاـب ةـقـلـعـتملا
.ةيساسألا تآشنملا مساقت ىلع ةقبطملا طورشلاو تايفيكلا

تامدخلا ريفوتل ةصصخملا تازيهجتلاو كالمألا :٤١ةداملا

دصريو نيمدختسملا نم مزلي ام ةصخرلا بحاص صصخي
تآشنملا اهيف امب( ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا نم مزلي ام
لالغتساو ةماقإل داتعلاو )ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيساسألا

اميس ال ،ةيطغتلا ةقطنم يف تامدخلا ريفوتلو ،TAS.V ةكبش
رتفد يف ةررقملا نمألاو ةيعونلاو ماودلا طورش ءافيتسا فدهب
.اذه طورشلا

اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا:5١ةداملا

ةيرارمتسالا5١.١

نود تامدخلا ريفوت فيقوت ةصخرلا بحاص نكمي ال
ةرهاق ةوق ةلاح يف ّالإ ،طبضلا ةطلس نم قبسم صيخرت
.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا كلذو ،انوناق نياعت

ةيعونلا5١.٢

تامدخ ريفوتل لئاسولا لك دصرب ةصخرلا بحاص مزتلي
اميسال ،ةيلودلا سيياقملل ةقباطم اهتايوتسم نوكت تايعونب
.)TIU ( تالاصتاللىلودلا داحتالا سيياقم اهنم

رفوتلا5١.٣

ىلع ةعاس٤2 تامدخلا ماود نامض ةصخرلا بحاص ىلع
ةدملا زواجتت ّالأ يغبنيو .مايأ٧ ىلع مايأ٧و ةعاس٤2
،ةنسلا يف ةعاسBUH2٧ ةطحم ةيلغاش مادعنال ةمكارتملا

.ةرهاقلا ةوقلا تالاح ءانثتساب

ينيبلا ليصوتلا دوقع١١.٢

ةيرادإلاو ةيلاملاو ةينقتلا ينيبلا ليصوتلا طورش ددحت
عم نيلماعتملا نيب ،ةيرحب ،اهنأشب ضوافتلا متي دوقع يف

مـيظنتلا مارتحاو مـــهنم لــــكب صاـــخلا طورـــشلا رـــتفد مارــــتحا
ةقداصملل طبضلا ةطلس ىلإ دوقعلا هذه غلبتو .هب لومعملا

.اهيلع

،رخآ لماعتمو ةصخرلا بحاص نيب فالخ ثودح ةلاح يف
ةررقملا طورشلا قفو ،طبضلا ةطلس ميكحت ىلإ ءوجللا متي

.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف

ةيساسألا تآشنملا مساقت– لسارتلا تاعس ريجأت:٢١ةداملا

لسارتلا تاعس ريجأت٢١.١

لسارتلا تاعس راجئتسا قح نم ةصخرلا بحاص ديفتسي
.)تاـمدخلا هذـه نوضرـعـي نــيذــلا( نــيرــخآلا نيلــماــعــتملا ىدــل
تاعس راجئتسا تابلطل بيجتسي نأ ،كلذك وهو ،هيلعو
تالاصتالـل نورـخآلا نوـلـماـعـتملا اـهـب مدــقــتــي يتــلا لسارــتــلا
.ةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم طورش نمضةينورتكلإلا

ةيساسألا تآشنملا مساقت٢١.٢

تآشنملا راــجــئتسا قــح نــم ةصخرـــلا بحاص دـــيـــفـــتسي
،هيلعو .نيرخآلا نيلماعتملل ةعباتلاTAS.V ةكبشل ةيساسألا

تحتTAS.V ةكبشل ةيساسألا تآشنملا عضي نأ ،كلذك وه
ىلع درلا متيسو .كلذ هنم نوبلطي نيذلا نيلماعتملا فرصت

ةيعوضوم طورش نمض ةيساسألا تآشنملا مساقت تابلط
ديدحت ةيجهنم دمتعت نأ بجيو .ةيزييمت ريغو ةفافشو
.ةفلكلا ىلع ةيساسألا تآشنملا ريجأت راعسأ

ّالإ ةــيساسألا تآشنملا مساــقــت ضفر رـــيرـــبـــت نـــكـــمـــي ال
.ينقتلا قباطتلا مادعنا ببسب وأ ةردقلا مدع ببسب

تاعزانملا٢١.٣

بحاص نيب ةعزانم لك طبضلا ةطلس ميكحت ىلع ضرعت
تاعس ريجأتب قلعتي اميف رثكأ وأ دحاو لماعتمو ةصخرلا
.ةيساسألا تآشنملا مساقت وأ لسارتلا

كالمألا وأ ةيمومعلا كالمألا لامعتسا تايحالص :٣١ةداملا
ةصاخلا

تاقافترالاو رورملا قح٣١.١

ةصخرلا بحاص ديفتسي ،نوناقلا نم٥2١ ةداملل اقيبطت
ةقلعتملا داوملا نم اهيلي امو نوناقلا نم٥٤١ ةداملا ماكحأ نم
قوـقـحـب ةـقـلـعـتملاو ةـيـموـمـعـلا كالــمالا ىلع رورملا قوــقــحــب
تاقافترالاب كلذك ةقلعتملاو ةيمومعلا كالمالا ىلع رورملا

.ةصاخلا وأ ةيمومعلا تايكلملا ىلع
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.قيوستلل هتسايس ديدحت يف ةيرحلا –

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع تامولعملا مدقت

تامدخلا قيوست٩١.٢

ةيدقاعتلا هتاقالع راطإ يف صرحي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
نيلوانملا ءالؤه تامازتلا مارتحا ىلع ،نيلمتحم نيلوانم عم
: يتأي ام ىلإ ةبسنلاب

و ،نيقفترملا ةلماعم يفو  ذافنلا يف ةاواسملا –

.نيقفترملا نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس مارتحا –

ةيلوؤسمب ،لاوـــحألا عــيمج يف ،ةـــصخرلا بــــحاص ظــــفتحي
.هنئابزل تامدخلا ريفوت

.ةفيرعتلا ديدحتو ةرتوفلا ئدابم :٠٢ةداملا

ةفيرعتلا ديدحت أدبم٠٢.١

يف هتافيرعت ضرع ةلكيه ديدحت ةيرح ةصخرلا بحاصل
.اذه طورشلا رتفد نم٩١ ةداملا مارتحا دودح

يرئازجلا ميلقإلا لخاد ةمدقملا ةيتوصلا ةمدخلا صخي اميف
لماكلاب ةديقم يفتاهلا كرتشملل ةبسنلاب ءادنلا ةفلكت نوكت
.يدانملا باسح ىلع

ريعستلا تازيهجت٠٢.٢

قيبطتب ةرفوملا تامدخلا نع ةروتاف ةصخرلا بحاص مدقي
بحاص موقي ،ةياغلا هذهلو .اقيقد اقيبطت ةروشنملا تافيرعتلا
: يتأي امب ةصخرلا

يف ةرم ،ققحتيو ريعستلا ةموظنم ةيقوثوم بقاري )أ
نيزختل ةمدختسملا زكارملا تازيهجت نم ،لقألا ىلع ةنسلا
،ريعستلا ليجستو ريعستلل ةمزاللا تايطعملا

،هتازيهجت عيسوتو ةنرصع جمارب راطإ يف ،عضي )ب
ةرعسملا غلابملا ةفرعمب حامسلا اهنأش نم ريعستلل ةزهجأ
،ةقبطملا تافيرعتلا تائف نم ةئف لكل

نع ليصافت ريفوتب ريتاوفلل ريربت ةموظنم عضي )ج
،هيكرتشم عيمجل ةيلودلا تاملاكملا

تاملاكملا نع ةلماك ليصافت ،ريتاوفلل ريربتك ،رفوي )د
ىلع لوصحلل بلطب نومدقتي نيذلا هيكرتشم عيمجل ةيفتاهلا
و ،ةيفاضإلا ةمدخلا هذه رعس ديدست نولبقي نيذلاو كلذ

ةرتوفلا رصانعب ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،ظفتحي )ـه
.ةيدرفلا نئابزلا تاباسح يف ةلجسملا تايلمعلابو

ريتاوفلا ىوتحم٠٢.٣

ىلع ،تامدخلل ةبسنلاب ةصخرلا بحاص ريتاوف نمضتت
: يتأي ام ،لقألا

ةيرورضلا ريبادتلا ذاختاب هسفن ةصخرلا بحاص مزلي
TAS.V ةكبش تابيكرتل مئادو مظتنم ريس نامض لجأ نم
لئاسولا لاجآلا برقأ يف دصري نأ هيلع بجيو .اهتيامحو
نع ةمجانلا بقاوعلا كاردتساب ةليفكلا ةيرشبلاو ةينقتلا

.اهفالتإ وأ اهلمع فيقوت وأ هتابيكرت صئاقن

تازيهجتلا رتاوت5١.٤

تازيهجتل لماك رتاوت نامض ةصخرلا بحاص ىلع بجي
ةــيرارــمــتساو ةــكــبشلا نيمأت ناــمض لــجأ نـــمBUH ةـطـحـم
ةبكرمBUH ةطحم لامعتسا ةصخرلا بحاص نكميو .ةمدخلا

ةنسلا يف عوبسأ اهردق ةمكارتم ةدمل ينطولا بارتلا جراخ
لوصحلا ةطيرش كلذو ،ةرهاق ةينقت لكاشم دوجو ةلاح يف

.طبضلا ةطلس نم ةقبسم ةقفاوم ىلع

ثلاثلا لصفلا
يراجتلا لالغتسالا طورش

ةعورشملا ةسفانملا:٦١ةداملا

عم ةعورشم ةسفانم ةسراممب ةصخرلا بحاص مزتلي
ةسرامم لك نع عانتمالاب ةصاخ ،هل نيسفانملا نيلماعتملا

صوصخلا هجو ىلع هب حومسملا ريغ مهافتلا لثم ةيسفانت ريغ
هتيعضو لامعتسا يف فسعتلا وأ )ةفيرعتلا لاجم يف اميسال(
.ةنميَهملا

نيقفترملا ةلماعم يف ةاواسملا :7١ةداملا

ىلإ مهذافن نمضيو ،ةيواستم ةقيرطب نوقفترملا لماعي
فورــــــــــــــــــــظيفو نوناـــــــــــــــــقلل اقــــفو ،تاــــمدـــــــــــخلا ىلإوTAS.V ةكـــــــــــبـــــش
.ةيزييمت ريغو ةفافشوةيعوضوم

ةحوتفم ةصخرلا بحاص اهرفوي يتلا تامدخلا نوكت
مهيف رفوتت نأ ةطيرش ،كلذب ابلط نومدقي نيذلا لك ىلإ
ةطلس اهيلع قفاوتو ةصخرلا بحاص اهددحي يتلا طورشلا
.)خلإ ،...تارخأتملا ةيوست ،نامض عاديإ ديدست( طبضلا

ةيليلحت ةبساحم كسم :٨١ةداملا

ديدحتب حمست ةيليلحت ةبساحم ةصخرلا بحاص كسمي
ةلغتسم ةكبش لكب ةصاخلا جئاتنلاو تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا

.ةرفوملا تامدخلا نم ةئف لكب وأ/و

قيوستلاو تافيرعتلا ديدحت :٩١ةداملا

تافيرعتلا ديدحت٩١.١

تاسرامملاو لامعألاب ةقلعتملا نوناقلا ماكحأ ةاعارم عم
:يتأيام ةصخرلا بحاص ديفتسي ،ةيسفانتلا ريغ

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راعسأ ديدحت يف ةيرحلا –

،ةفيرعتلا ديدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا –
تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلا ةموظنملا هذه
 ،ةكرحلا مجحل اعبت
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نالعإلا طورش١٢.٢

فورـظـلا يف تاـفـيرـعـتــلا نالــعإ ةــنــمضتملا ةرــكذملا دــعــت
: ةيتآلا

نيثالث ،طبضلا ةطلس ىلإ ةركذملا نم ةخسن لسرت )أ
.بقترم رييغت لك لوعفم نايرس لبق ،لقألا ىلع ،اموي )٠٣(
ةصخرـــلا بحاص ىلع ضرـــفـــت نأ طـــبضلا ةـــطـــلس ناـــكـــمإبو
طورش يف رييغت وأ ،هتامدخ ةفيرعت يف رييغت لك ليدبت
مرــتحت ال تارــيــيــغــتـــلا هذـــه نأ نيبـــت نإ تاـــمدخلا هذـــه عـــيـــب
تافيرعتلا ديحوت ئدابمو ةعورشملا ةسفانملا دعاوقةصاخ
هذه يف ،صلقيو .ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخل ةينطولا
اموي )٠٣( نيثالث نم طبضلا ةطلس ىلإ لاسرإلا لجأ ،ةلاحلا
،مايأ )8( ةينامث هاندأ لجأ ىلإ

فرصت تحت ةــيــئاــهـــنـــلا ةرـــكذملا نـــم ةـــخسن عضوـــت )ب
،ةيرح لكب اهيلع عالطإلا دصق ةيراجت ةلاكو لك يف روهمجلا

نم ةخسن ،كلذ بلطي صخش لك ىلإ ثعبت وأ مّلست )ج
،اهنم ةمئالم تاصالخ وأ ةيئاهنلا ةركذملا

لكب اهلوعفم نايرس خيراتو ةديدجلا تافيرعتلانــّيبت )د
.تافيرعتلا ىلع رييغت أرط املك حوضو

عبارلا لصفلا

تامدخلا لالغتسا طورش

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا:٢٢ةداملا

فرعتلا٢٢.١

فرعت عوضوم نوكي نأ كرتشم وأ نوبز لك ىلع بجي
: ةيتآلا رصانعلا صوصخلا ىلع نمضتي قيقد

،بقللاو ءامسألا –

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن –

ًاقبط ،ةمدخ يأ ميدقت لبق فرعتلا اذه متي نأ بجي
.نوناقلا نم١٦١ ةداملل

يوتحت ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب لماعتملا مزلي
: هيكرتشم عيمجل ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

.كارتشالا خيرات –

نيقفترملا ةيامح٢٢.٢

 مقرلا ىلع فرعتلا ديمجت٢٢.٢.١

ديمجت ةفيظو هنئابز عيمج ىلع ةصخرلا بحاص حرتقي
اصاخ ازاهج لغشيو ،بولطملا زاهجلا نم مهمقر ىلع فرعتلا

.ةفيظولا هذه ءاغلإل

،يديربلا هناونعو نوبزلا مسا –

،ةرتوفملا تامدخلاو طوطخلا عجرم –

،ةرتوفلا ةرتف –

)ii( كارتشالا رعس )i( عم ةرتوفلا نع لصفم ضرع –
ةرتوفملا تايمكلا )iii(و ،ءاضتقالا دنع ،فيراطملا ريجأت رعس

لكل يدعاقلا مسرلا ةفيرعتو )ةيدعاقلا موسرلا ددع وأ ةدم(
و ،تامدخلا نم ةمدخ

.ديدستلا طورشو ىصقألا لجألا –

ةرتوفملا تامدخلا ديرفت٠٢.٤

ىلع نوكت وأ اهريغ نع ةلصفنم ةفصب ةمدخ لك ةرتوف دعت
تامدخب ةقلعتم تارتوفب ةنراقم ،حوضو لكب ةدرفم ،لقألا
.ةصخرلا بحاص اهرفو ىرخأ

تاجاجتحالا5.٠٢

،طبضلا ةطلس فرصت تحت عضيو ةصخرلا بحاص لجسي
ريتاوفب ةطبترملا كلت اميسال ،تاجاجتحالا ،اهبلط ىلع ءانب

.تاجاجتحالا هذه نع ةمدقملا ةبوجألاو تامدخلا نأشب ةرداص
لـيـلحـتـب ،لــقألا ىلــع ،ةنـسـلايــف ةرـم ،طــبـضـلا ةــطــلـس غّلبيو
.ةاطعملا ةبوجألاو ةملتسملا تاجاجتحالل يئاصحإ

تاعزانملا ةجلاعم٠٢.٦

تاعزانملا ةجلاعمل ةفافش تاءارجإ ةصخرلا بحاص عضي
عالطإلل اهمدقيو ،هيكرتشمو ةصخرلا بحاص نيب ةمئاقلا
.طبضلا ةطلس ىلإ

وأ ةدحاو ةعزانم ةجلاعم نيح ،طبضلا ةطلس تظحال نإ
ةصخرلا بحاص وكرتشم اهيلع اهضرع ةديدع تاعزانم
نأ اهناكمإبف ،قبطم ريغ وأ صقان ءارجإلا نأ ،ميكحتلل
وأ ءارجإلا اذه فييكتب ،ببسم رارقب ،ةصخرلا بحاص مزلت
بحاص ربجت نأ اهتعاطتساب اهنأ امك ،ةيقيبطتلا هتايفيك
ةصقانلا وأ ةسسؤملا ريغ هتارارق ةعجارم ىلع ةصخرلا
.سيسأتلا

قيثوتلا ةموظنم7.٠٢

ةموظنموTAS.V هتكبش ليغشت روف ،ةصخرلا بحاص عضي
ةرتوفلا تايطعمو ةيراجتلا تايطعملا نيزختل ةيتامولعم
.تاليصحتلا ليجستو

تافيرعتلا نالعإ :١٢ةداملا

تافيرعتلا رشنو روهمجلا مالعإ١٢.١

هطورشبو هتافيرعتب روهمجلا ملعي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
.تامدخلا ضرعب ةصاخلا ةماعلا

ةئف لك ريفوت تافيرعت رشني نأ ةصخرلا بحاص ىلع
لك حيلصت وأ فييكت وأ ةنايص وأ لصو ةمدخ تائف نم

.هتكبشب لوصوم يفرطم زيهجت
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ءانب يلخادلا نمألا تاجاحل ةيساسألا تآشنملا ريخست –
،ةيئاضقلا ةطلسلا نع رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع

نع رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع ءانب ،هنوع ميدقت –
ينطولا ىوتسملا ىلع ةمتهملا تائيهلل ،ةيئاضقلا ةطلسلا

،ةينورتكلإلا تالاصتالا تاـموــظــنــم نــمأو ةــياــمــح لــئاسمب
ذافنلاب )ii(و هتازيهجت ىلإ ذافنلاو ينيبلا ليصوتلاب )i( حامسلاب
بحاص ىدل ةدوجوملا ىرخألا تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ
و،ينهملا ّرسلل تائيهلا هذه مارتحا بوجو عم ،ةصخرلا

تالاسرإلا عاطقنا وأ ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا –
ةراسخو مءالتي ضيوعت عفد ةطيرش ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا

.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر

ةدراولا لامعألا يف هتمهاسم نع ةصخرلا بحاص ضوعي
.هب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ

ةقلعتملا ثادحألا لجس ةماقإب ةصخرلا بحاص مزلي امك
.ةصخرلا راطإ يف هيكرتشم ىلإ ةمدقملا تامدخلا ىلإ ذافنلاب
اهعبتت نمضت ةقيرطب ذافنلا خيرات لجسلا اذه يف نّوديو
ةلصتملا تامولعملا لك ،ضرغلا اذهل ،ددحيو .ةنس ةرتف لالخ
نكمي الو .ذافنلا ةعاسو خيراتو ،كرتشملا فيرعت لثم اهب
ةلوخملانمألا حلاصم فرط نمّ الإ تامولعملا هذه ىلع عالطالا

اقفو ةصتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا نم نذإ ىلع ءانب ،انوناق
.هب لومعملا عيرشتلل

ريفشتلاو زيمرتلا :٤٢ةداملا

ةصاخلا هتاراشإ حلاصل موقي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
مارتحا لظ يف زيمرت ةمدخ هيكرتشم ىلع حرتقي نأ وأ/و
 .اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا

لئاسوو قرط ،طبضلا ةطلس ىدل عدوي نأ ،كلذ عم ،هيلعو
.تاموظنملا هذه ليغشت لبق اهزيمرتو تاراشإلا ريفشت

تامدخلا ىلإ لماشلا ذافنلا يف ماهسإلا ةيمازلإ:5٢ةداملا
ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يفو

ماهسإلا أدبم5٢.١

هصوصنـلو نوـناـقـلـل اـقـيــبــطــت ،ةصخرــلا بحاص مــهاسي
تالاصتالا تامدخ ىلإ لماشلا ذافنلا ءابعأ يف ،ةيقيبطتلا
.ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يف مهاسي امك ،ةينورتكلإلا

لماشلا ذافنلا قيقحت يف ةكراشملا5٢.٢

،لماشلا ذافنلا ءابعأو ماهم يف ةصخرلا بحاص ةمهاسم نإ
ةددحم )U.S ةمهاسملا( ةئيبلا ةيامحو ةيميلقإلا ةئيهتلا يفو
.موسرلا جراخ ،لماعتملا لامعأ مقر نم %٣ ـب

،ضورعلا بلط ةيلمع يف مهاسي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
يف كراشيل ،طبضلا ةطلس نع ةرداصلا تاراشتسالا يف وأ
.لماشلا ذافنلا ماهم زاجنإ

عـباـطـلا تاذ تاـناـيـبـلاو تاـموـلـعملا ةـياـمـح٢٢.٢.٢
يصخشلا

ةيامح نامضب ةليفكلا تاءارجإلا ةصخرلا بحاص ذختي
يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيرسو
فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي وأ هنئابز نع اهزوحي
ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا مارتحا عم كلذو ،نيكرتشملا ىلع
.اهب لومعملا

تاملاكملا ةيّرس٢٢.٣

نأ اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزتلي
اذكو ،هيكرتشم نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس نمضت

ضرغب تابيترت يأ عضوب حمسي ّالأو مهتاملاكم ةيّرس
تالصولاو ةيفتاهلا تاملاكملا ةبقارم وأ تالاصتالا ضارتعا

نم قبسم نذإ نود ةينورتكلإلا تالدابملاو تاثداحـملاو
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةيئاضقلا ةطلسلا

يتلا تامازتلالا ىلع هناوعأ علطي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةلاح يف اهل نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي
.تايطعملاو ةيتوصلا تاملاكملا ةيّرس مارتحا مدع

تامدخلا ةيدايح٢٢.٤

تامولعملا ىوتحم ءازإ هتامدخ دايح ةصخرلا بحاص نمضي
عــيـمـج ذاــخـتاـب اـضـيأ هـــسـفـن مزــلــيو .هــتـكـبــش ىلــع ةــلــسرـملا
ىوتحم ءازإ هيمدختسم دايح نامضل ةيرورضلا تاءارجإلا
تامدخلا ،ةياغلا هذهل ،مدقيو .هتكبش ىلع ةلسرملا لئاسرلا
ذختيو ،ةلسرملا لئاسرلا ةعيبط تناك امهم ،زييمت نود
.ةمالسلا اهل نمضيل ةعجانلا تابيترتلا

نئابزلا تاكبش ةمالس5.٢٢

هتالصو ةمالس هنئابزل نامضلاب ةصخرلا بحاص مزتلي
ىلإ ذافنلا ةيامح ةصاخ نمضيو .ةيلخادلا مهتكبش هاجت
.يجراخ دروم يأ قيرط نع مهتكبش عقاوم فلتخم

ينطولا عافدلا لجأ نم ةمزاللا تاميلعتلا :٣٢ةداملا
يمومعلا نمألاو

نأ هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةصخرلا بحاص ىلع بجي
نم لاجآلا برقأ يف ةصتخملا تاطلسلا رماوأل بيجتسي
نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ
لئاسولا مادختساب ةيئاضقلا ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا
: يتأي امب قلعتي اميف ةصاخ ةيرورضلا

تايلمعلا قطانم يفةينورتكلإلا تالاصتالل تالصو ءاشنإ –
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ

عازن ةلاح يف تاكبشلا لامعتسا نأشب تايولوألا مارتحا –
،ئراوطلا تالاح يف وأ

ةفلكملا حلاصملاب ةصاخلا تاكبشلا عم ينيبلا ليصوتلا –
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب
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ئراوطلا تاططخم7٢.٢

تائيهلا نع نيلوؤسملا عم رواشتلاب ،ةصخرلا بحاص دعي
،ةيلحـملا تاطلسلا عمو ةيلاجعتسالا تافاعسإلاب ةفلكملا

نم ةيلاجعتسا ةمدخ ريفوت دصق تابيترتو تاططخم
،عيرسلا اهليغشت ةداعإ وأةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ
.ةصتخملا تاطلسلا نم بلطب وأ هنمةردابمب كلذ لك ذفنيو

تامدخلا ليغشت ةداعإل ةيلاجعتسالا تاءارجإلا7٢.٣

ليصوتلا تاءادأ اميس ال ،تامدخلا ريفوت عطقني امدنع
ذختي ،ةيئانثتسا رارضأ ببسب تاعسلا ريجأتو ينيبلا

ليغشت ةداعإ لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا لك ةصخرلا بحاص
ةيولوألا ،ةلاحلا هذه يف ،حنميو .لاجآلا برقأ يف ةمدخلا

ماهم ذيفنت يف ةرشابم دعاست يتلا تالصولا ليغشت ةداعإل
.ةيلاجعتسا تافاعسإ ريفوتب ةمزتلملا تارادإلا وأ تائيهلا

سماخلا لصفلا

يلاملا لباقملاو ىواتألا

ةيكلساللا تابذبذلا صيصختب ةصاخلا ىواتألا :٨٢ةداملا
ةيئابرهكلا

ةـيـكـلسالـلا تاـبذـبذـلا صيصخـت عضخـي ،نوـناـقـلـل اــقــفو
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ددحت ةواتإ ديدست ىلإ ةيئابرهكلا

مــيــقرــتلا طــطـخم رـيـيـسـتب ةــقـلـعـتملا ةواــتإلا :٩٢ةداملا
تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملاو
ةينورتكلإلا

أدبملا٩٢.١

ةمهاسملاو ةواتإلا ديدست ىلإ ةصخرلا بحاص عضخي
: نيتيتآلا

بحاص ناك اذإ ميقرتلا ططخم رييستب ةقلعتم ةواتإ –
،ةيتوص تامدخ ضرعي ةصخرلا

لاـجـم يف سيـيـقـتـلاو نـيوـكــتــلاو ثحــبــلا يف ةــمــهاسم –
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

ديدستلا تايفيك٩٢.٢

بحاصل ىطعت ،ةمهاسملا هذهو ةواتإلا هذهب قلعتي اميف
: ةيتآلا تانامضلا ةصخرلا

ميقرتلا ططخم رـيـيـــسـتـبةقـلــعتـملا ةواــتإلا غلـــبــم ددحــي –
.لماعتملا لامعأ مقر نم %٠^2 ــب

نيوكتـلاو ثحـبـلابةقلعتملا ةـمـهاسملا غـلـبــم ددــحــي –
لامعأ مقر نم %٣,٠ ـب٩2.١ةرقفلايفروكذملا سييقتلاو
.لماعتملا

عاطق يلماعتم عيمج ةمهاسملا هذهو ةواتإلا هذه ددسيو
مارتحا لظ يف كلذو ،رئازجلا يفةينورتكلإلا تالاصتالا

.زييمت امنودو عاطقلا يلماعتم نيب ةاواسملا ئدابم

تاداشرإلا ةمدخو ليلدلا:٦٢ةداملا

ماعلا نيكرتشملا ليلد٦٢.١

،اناجم ،ةصخرلا بحاص ّغلبي ،نوناقلا نم٣2١ ةداملل اقفو
تامدخلا يف نيكرتشملل ماعلا ليلدلا زاجنإب ةفلكملا ةئيهلا
ةنس نم مرصنملا ربوتكأ١٣ هاصقأ لجأ يف ،ةيتوصلا
مهنيوانعبو تامدخلا يف هيكرتشم ةمئاقب ،ليلدلا زاجنإ

ليلد ءاـشـنإ دـصـق ،مـهنـهمب ،ءاـضـتقالا دـنـعو،مــهـئادــن ماــقرأــبو
.روهمجلا فرصت تحت ناعضوي تاداشرإ ةحلصمو ماع

ةيفتاهلا تاداشرإلا ةمدخ٦٢.٢

ةيفتاهلا ةمدخلا يف كرتشم لكل ةصخرلا بحاص رفوي
ىلع ،ىــندأ دـــحك ،لوـصحلاب حمــسـت ،ةـيـفـتاــه تاداـــشرإ ةــمدـــخ
: يتأي ام

نــم اــقالــطــنا تاــمدخلا يف نيكرــتشملا فــتاوـــه ماـــقرأ –
،مهنيوانعو مهئامسأ

يلماعتم نم لماعتم لك تاداشرإ ةمدخ فتاه مقر –
ةلوصوملا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش
.TAS.V ةكبشب اينيب

ىلإ ةيفتاه ةدعاسم ةصخرلا بحاص تاداشرإ ةحلصم مدقت
نيميقملا كئلوأ كلذ يف امب نيلماعتملا لك تاداشرإ حلاصم

ةرداصلا تاملاكملا تابلط حاجنإ لجأ نم كلذو ،جراخلا يف
.نيلماعتملا ءالؤه تاكبش نع

ذفانم نيرخآلا نيلماعتملل كلذك ةصخرلا بحاص نمضي
ليصوتلا دقع راطإ يف تاداشرإلاب ةصاخلا هتحلصم ىلإ
.مهنيب مربملا ينيبلا

تامولعملا ةيّرس٦٢.٣

لمعتست يتلا تامولعملا مادختسا ةصخرلا بحاصل زوجي
نيكرتشملل ماعلا ليلدلا دادعإ يفو يفتاهلا مالعتسالا ةمدخ يف

.كرتشملا نم نذإ دعب

روكذملا ،كرتشملا نذإ ىلع لوصحلاب ةصخرلا بحاص مزتلي
.ماعلا ليلدلا يف تامولعملا هذه لاخدإ لبق ،هالعأ

ئراوطلا تاءادن :7٢ةداملا

ئراوطلا تاءادنل يناجملا ليصوتلا7٢.١

ةيمومعلا حلاصملا فرط نم ةلسرملا تامولعملل اعبت
نــم برــقألا بساــنملا زــكرملا ىلإ اــناــجــم لصوــت ،ةــيـــنـــعملا
بحاص ةكبش يقفترم نم ةدراولا ئراوطلا تاءادن ،يدانملا
تائيه ىلإ ةهجوملاو ىرخأ تاكبش يقفترم نم وأ ةصخرلا

: يتأي امب ةفلكم ةيمومع

،ةيرشبلا حاورألا ىلع ظافحلا –

،ينطولا كردلاو ةطرشلا تالخدت –

.قئارحلا ةحفاكم –



ـه١٤٤١ ماع نابعش٨١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس سرام١٣ 20

ماكحألاو ئدابملا مارتحا نع لوؤسم هّنأ امك ،ضرعلا يفو
.هيلع ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

 تانيمأتلاو ةصخرلا بحاص ةيلوؤسم:٣٣ةداملا

ةيلوؤسملا٣٣.١

كلذ يف امب ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسم ةصخرلا بحاص نإ
٤٠–8١ مقر نوناقلا ماكحأل اقفو كلذو ،طبضلا ةطلسو ريزولا
8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا

،اهليغشتو،TAS.V ةكبش ةماقإ صخي اميف ،هالعأ روكذملاو
لمتحـملا نم يتلا رارضألا صخي اميفو ،تامدخلا ريفوتو
صئاقن نع وأ ةصخرلا بحاص صئاقن نع ةصاخ مجنت نأ

.TAS.V ةكبش صئاقن نع وأ هيمدختسم

نيمأتلا ةيمازلإ٣٣.٢

يطغي ،اهتيحالص ةدم ةليطو ةصخرلا لوعفم نايرس روف
هتيلوؤسمو ةينهملاو ةيندملا هتيلوؤسم ةصخرلا بحاص
لالغتساو ةماقإل ةيرورضلا كالمألا سمت يتلا راطخألا نع

يراجلا تآشنملا كلذ يف امب ،تامدخلا ريفوتلو،TAS.V ةكبش
قيرط نع كلذو ،اهبيكرت يراجلا تازيهجتلاو اهزاجنإ
.رئازجلا يف ةميقم نيمأت تاكرش ىدل نيمأت دوقع

ةبقارملاو مالعإلا :٤٣ةداملا

ةماعلا تامولعملا٤٣.١

طبضلا ةطلس فرصت تحت عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
اهل ةمزاللا ةيراجتلاو ةينقتلاو ةيلاملا قئاثولاو تامولعملا
صوصنلا بجومب هيلع ةضورفملا تامازتلالا همارتحا نم دكأتلل
.اذه طورشلا رتفدو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

اهميدقت بجاولا تامولعملا٤٣.٢

ةطلسل ةيتآلا تامولعملا غيلبتب ةصخرلا بحاص مزتلي
صوصنــــــلا يف ةددحـملا لاــــجآلا يفو لاــــكشألا قــــفو ،طـــــبضلا
: اذه طورشلا رتفد يفو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

قوقحو ةكرشلا لامسأر ةليكشت يف رشابم ليدعت لك –
،ةصخرلا بحاصب ةصاخلا تيوصتلا

ةقطنملا كلذ يف امب ،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو –
،تامدخلا هذه ضرعت ثيح ةيفارغجلا

،تامدخلا ريفوتب ةقلعتملا ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا –

،لامعألا مقرو ةكرحلا لوح تايطعملا –

،اميسال ،ةحونمملا دراوملا لامعتسا لوح تامولعملا –
،ماقرألاو تابذبذلا

ةيلاملا تامهاسملاو ىواتألا ديدست تايفيك :٠٣ةداملا
ةيرودلا

ديدستلا تايفيك٠٣.١

بجومب ةقحتسملا ةصخرلا بحاص تامهاسم ددستو ّررحت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،اذه طورشلا رتفد

ةبقارملاو ليصحتلا٠٣.٢

تامهاسملاو ىواتألا هذه ليصحتب طبضلا ةطلس فّلكت
يلدي يتلا تاحيرصتلا كلذك بقارتو .ةصخرلا بحاص ىدل
قحلاب اهسفنل ظفتحتو ،ددصلا اذه يف ةصخرلا بحاص اهب

،نيمزال امهارت قيقحت لكبو عقوملا يف شيتفت لكب مايقلا يف
عمج دعب تاليدعتب طبضلا ةطلس موقت ،ءاضتقالا دنعو
.ةصخرلا بحاص تاحيضوت

لبق نم تامهاسملاو ىواتألا ليصحت تايفيك٠٣.٣
طبضلا ةطلس

ةقيرطلاب تامهاسملا هذهو ىواتألا هذه ديدست يرجي
: ةيتآلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصخت نع ىواتألا –
.82 ةداملا يف ةروكذملا

لوأ نم دتمت ةرتفل يونس ساسأ ىلع ىواتألا غلبم ددحي
ةدملا عم بسانتي ليدعت لحم نوكتو ،ربمسيد١٣ ىلإيفناج
لالخ بحس وأ صيصخت ةلاح يف العف ةبستحـملا ةينمزلا
نميفناج١٣ هاصقأ لجأ يف ىواتألا ديدست يرجيو .ةنسلا
.ةيلاوملا ةنسلا

ميلقإلا ةئيهت يفو تامدخلا ىلإ ماعلا ذافنلا يف ةمهاسملا –
ميقرتلا ططخم رييستب ةقلعتملا ةواتإلاو ةئيبلا ةيامحو
تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملاو
.٩2و٥2 نيتداملا يف ةروكذملا ،ةينورتكلإلا

يف ايونس تامهاسملا هذهو ةواتإلا هذه ديدست يرجي
.ةيلاوملا ةنسلا نم وينوي٠٣ هاصقأ لجأ

 موسرلاو قوقحلاو بئارضلا :١٣ةداملا

.اهب لومعملا ةيئابجلا ماكحألل ةصخرلا بحاص عضخي
ةررقملا موسرلاو قوقحلاو بئارضلا لك ديدست ،يلاتلاب ،هيلعو

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

سداسلا لصفلا

تابوقعلاو ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةماعلا ةيلوؤسملا:٢٣ةداملا

ةــــكــــبش لاــــغــــتشا نسح نــــع لوؤسم ةصخرــــلا بحاص ّنإ
TAS.V،اذه طورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا نعو



٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش٦
21م٠٢٠٢ ةنس سرام١٣

عباسلا لصفلا

ةصخرلا طورش

اهديدجتو اهتدمو ةصخرلا لوعفم نايرس :٦٣ةداملا

لوعفملا نايرس٦٣.١

لخديو .ةصخرلا بحاص فرط نم طورشلا رتفد عيقوت مت
.٩١٠2 ةنس ربمتبس١2 خيراتب ذيفنتلا زيح رتفدلا اذه

ةدملا٦٣.٢

خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ةصخرلا ددجت
.هالعأ٦٣.١ ةداملا يف ددحم وه امك اهلوعفم نايرس

ديدجتلا٦٣.٣

ىدعتت ال تارتفل تارم ةدع وأ ةرم ةصخرلا ديدجت نكمي
ةطلس ىدل عدوي بلطب كلذو ،تاونس )٥( سمخ اهنم ةدحاولا
ةيحالص ةياهن لبق ،لقألا ىلع ،ارهش )2١( رشع ينثا طبضلا
.ةصخرلا

اهيف تدعأ يتلا طورشلا نمض ةصخرلا ديدجت متي )أ(
،هب لومعملا عيرشتلا قفو ،اهيلع قدوصو

بحاص بيجتسي املاط نوناقلا ةوقب ديدجتلا متي )ب(
،TAS.V ةكبش لالغتساب ةقلعتملا تامازتلالا عيمجل ةصخرلا

نأ بـــجيو .طورـــــشلا رـــتفد يف ةررــــقملا تاـــمدخلا رــــيفوتبو
ابترتمو انوناق اببسم ،ديدجت بلط لكل ضفر لك نوكي
.طبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب ريزولا هذختي رارق ىلع
.يلام لباقم ليصحت ديدجتلا نع بترتي الو

ةصخرلا ةعيبط:7٣ةداملا

يصخشلا عباطلا7٣.١

.اهبحاصل ةبسنلاب ةيصخش ةصخرلانإ

ليوحتلاو لزانتلا7٣.٢

نع لزانتلا نكمي ال ،اذه طورشلا رتفد ماكحأ ةاعارم عم
تاءارجإلاو طورشلا قفوّ الإ ريغلا ةدئافل اهليوحت وأ ةصخرلا
٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩١ ةداملا يف ةددحـملا
١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١ ماع رفص٥١ يف خّرؤملا

نالـــعإـب ةدــيازــملا ىلـع قـبـطـملا ءارــجإلا دــيدــحت نمضتملاو
ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ نم ةسفانملا

.ةيكلساللاو

ربتعي ،هاندأ8٣ ةداملا يف ةروكذملا ماكحألا ةاعارم عم
بحاصل ينوناقلا عضولا رييغت ةصخرلا نع لزانت ةباثمب

– جمد ةيلمع رثإ وأ ةديدج ةسسؤم ءاشنإب اميس ال ،ةصخرلا
.ةسسؤم ءانتقا

رتفد اهيلع صني ىرخأ ةقيثو وأ ىرخأ ةمولعم ةيأ –
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاو ،اذه طورشلا

،ةطحم لك نع ةيرهشلا ةكرحلا لدعم تايطعم –

،رهش لك ةياهن يف نيكرتشملا ددع –

.ةلوحـملا تايطعملل يرهشلا يلامجإلا مجحلا –

يونسلا ريرقتلا٤٣.٣

ةطلس ىلإ ايونس مدقي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
نم ءادتبا ،رهشأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ يف ةرازولاو طبضلا

،خسن )8( ينامث يف ايونس اريرقت ،ةيعامتجا ةنس لك ةياهن
 .اهيلعاقداصم ةيونس ةيلام افوشكو

ةلصفم تامولعم يونسلا ريرقتلا نمضتي نأ بجيو
: ةيتآلا بناوجلا لوح

ةنسلا لالخ،ةصخرلا عوضوم تامدخلاو ةكبشلا ريوطت –
،ةريخألا

يف ةررقملا تامازتلالا ذيفنت يف للخ لك لوح حورش –
.للخلا حيحصت تقو لوح ريدقت كلذكو ،اذه طورشلا رتفد
بحاص ةدارإ نع ةجراخ فورظ نع اجتان للخلا اذه ناك اذإو
،كلذ رربي دنتسم لك جردي نأ هيلع بجيف ،ةصخرلا

ةبسنلاب تامدخلاوTAS .V ةكبش لالغتسا ذيفنت ططخم –
 ،ةلبقملا ةنسلل

اهبلطت وأ ةمئالم ةصخرلا بحاص اهاري ةمولعم ةيأ –
و ،طبضلا ةطلس

،ةصروبلا يف ةجردم ةكرش ةصخرلا بحاص ناك اذإ –
لامسأر كالتما دح يف مهاسم لك هلجسي زايتجا لك ركذي

،%٥١ ،%٠١ ،%٥( )٥( ةسمخلافعاضم نوكي ،ةصخرلا بحاص
.قبطملا ةصروبلا ميظنتل اذيفنت كلذو )... ،خلإ

ةبقارملا٤٣.٤

ةــصـخرــلا بــحاـص ىدـــل يرـجت نأ طـبـضـلا ةــطـلس نـكـمـي
وأ ةرشابم تالخدت مزلتست يتلا كلت اهيف امب ،تاقيقحت

نع اّمإ ،ةصاخلا هتكبش ىلع ةيجراخ تازيهجت طبر مزلتست
صخش يأ قيرط نع اّمإو ،كلذب نيفلكملا اهناوعأ قيرط
ميظنتلاو عيرشتلا قفو كلذو ،اهفرط نم انوناق لهؤم
.امهب لومعملا

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا:5٣ةداملا

ةـقـلـعـتملا تاــمازــتــلالاــب ةصخرــلا بحاص لالــخإ ةــلاــح يف
،اذه طورشلا رتفدل اقفو ،هتامدخو،TAS.V ةكبش لالغتساب
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتللو ةصخرلا بحاص ضرعلو
ةررقملا طورشلا نمض تابوقعلل ةصخرلا بحاص ضّرعتي

ةيئاضقلا تاعباتملاب ساسملا نود ،ركذلا ةفلاسلا صوصنلا يف
.ةلمتحـملا
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نماثلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ليدعت :٠٤ةداملا

نم22 ةداملا ماكحأل اقفوو هب لومعملا ميظنتلل اقيبطت
22٤١ ماع رفص٥١ يف خرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
قبطملا ءارجإلا ديدحت نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا

لاجم يف صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع
طورشلا رتفد ليدعت نكمي ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

،طبضلا ةطلس نم رربم يأر ىلع ءانب ،ةيئانثتسا ةفصب ،اذه
بابسأل ْيأ ،كلذ ماعلا حلاصلا ىعدتسا اذإ ام ةلاح يف ،طقفو
.ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نمألا

هليوأتو طورشلا رتفد لولدم :١٤ةداملا

صوصنلا ىلإ هليوأتو هلولدمو ،اذه طورشلا رتفد عضخي
.رئازجلا يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

طورشلا رتفد ةغل:٢٤ةداملا

.ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب اذه طورشلا رتفد رّرحي

نطوملا رايتخا:٣٤ةداملا

نئاكلا ،يعامتجالا هرقم يف ةصخرلا بحاص نطوم نوكي
.رئازجلا – ءاضيبلا راد ةيدلب ،٤ مسق ،٧٣ مقرةيكلمةعومجمب

قحالملا:٤٤ةداملا

رتفد نم أزجتي ال اءزج ناقفرملا )2(و )١( ناقحلملا لكشي
.اذه طورشلا

تشغ٩١قفاوملا١٤٤١ماعةجحلايذ8١ يف رئازجلاب رّرح
.ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ،٩١٠2ةنس

: هعّقو

ةيمهسألا و ةصخرلا بحاصل ينوناقلا لكشلا:٨٣ةداملا

ينوناقلا لكشلا٨٣.١

ةكرش لكش يف لكشتي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
كلــت ىلـع لــظـي نأو ،يرــئازــجلا نوــناــقــلل ةــعـضاــخ مهــسأ تاذ
.ةروصلا

يف ةكرش وأ الماعتم ةصخرلا بحاص نوكي نأ نكمي الو
ةيعضو ةيأ وأ ،ةيئاضق ةيفصت وأ ،ةيئاضق ةيوست ةلاح
.ةهباشم ىرخأةيئاضق

،ةصخرلا بحاص لبق نم ماكحألا هذهب لالخإلا يدؤي نأ نكمي
.ةصخرلا بحس ىلإ

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ ليدعت٨٣.٢

قحلملا يفّنيبم وه امك ةصخرلا بحاص ةيمهسأ لكشتت
.قفرملا لوألا

ةمهاسم لك طبضلا ةطلسل ةقبسملا ةقفاوملل عضخت
وأ/و ةصخرلا بحاص لامسأر يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم

بحس وأ نالطبلا ةلئاط تحت كلذو ،هيدل تيوصتلا قوقح يف
.ةصخرلا

تاريربت نودب صيخرتلا اذه طبضلا ةطلس ضفرت نل
)2( نيرهش قوفت ةدم طبضلا ةطلس توكس ربتعيو .ةيعرش
.لوبق ةباثمب ،صيخرتلا بلط غيلبت خيرات نم

يلودلا نواعتلاو ةيلودلا تامازتلالا :٩٣ةداملا

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا٩٣.١

تاقافتالاوتايقافتالا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
اميس الو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يفةيلودلا
ةدودحـملا تامظنملاو داحتالا تابيترتو حئاولو تايقافتا
يمتنت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيوهجلا وأ
.رئازجلا اهيلإ

طـبضلا ةـطـلس ،ةـمـظـتــنــم ةــفصب ،ةصخرــلا بحاص مــلــعــي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب

ةصخرلا بحاص ةمهاسم٩٣.٢

تائيهلا لاغشأ يف ةمهاسملاب ةصخرلا بحاصل صخري
تالصاوملا تاكبشب ةقلعتملا لئاسملاب ىنعت يتلا ةيلودلا
.اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا

افرتعم الماعتم ةصخرلا بحاص نلعي نأ ريزولا نكمي
.طبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب ،داحتالا ىدل هب

ةصخرلا بحاص لثمم

ةرادإلا سلجمسيئر نع
ماعلا ريدملا

 ينافلاق ويتام

طبضةطلسسلجمسيئر
تالاصتالاوديربلا

ةينورتكلإلا

 راطعلب نيدلا نيز

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

نوعرف ناميإ ىده
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٢ قحلملا

تامدخلا ضرع

ةيمازلإلا ايندلا تامدخلا .١

: ةيتآلا تامدخلا ريفوت ةصخرلا بحاص ىلع بجي

،لتاسلا ربع تنرتنإلا ىلإ ذافنلا –

،ضيرعلا قاطنلا ىلع تايطعملا لسارت –

تاـيـطـعـم تاـكــبش ءاشنإل ةــيساسأ تآشنــم رــيــفوــت –

،ةلقتسم

تاـيـطـعـم تاـكــبش ءاشنإل ةــيساسأ تآشنــم رــيــفوــت –

،ةيمومع

.ةيعيبط ةثراك ثودح ةلاح يف ةثاغإلا –

ةيفاضإلا تامدخلا .٢

تامدخلا ،صوصخلا ىلع رفوي نأ ةصخرلا بحاص عيطتسي

: ةيتآلا

،تنرتنإلا ىلإ ذافنلا –

،ةصصخم ةيلود طباور –

 ،ةصصختم طباور –

،ةصاخ تاكبش –

،تنرتنإلا لوكوتورب ربع ةيتوصلا ةفتاهملا –

،قفدتلا يلاعلا تنرتنإلا –

،ةيلخادلا ةيتوبكنعلا ةكبشلا –

،دعب نع ةرضاحـملا –

،دعب نع بطلا –

،دعب نع ةبقارملا –

.دعب نع ميلعتلا –

لوألا قحلملا

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ

ةعضاخ مهسأ تاذ ةكرش يه ،“ رئازجلا موكليت موميتبوأ“

نوــتسو ةــعــبرأو ةــئاــم هردــق لاــمسأرــب ،يرــئازجلا نوــناـــقـــلـــل

دجوي )جد٠٠٠.٠٠٠.2٠٠.٤٦١( يرئازج رانيد انويلمو ارايلم

،٧٣ مقر ،ةيكلم ةعومجم ،يئالولا قيرطلاـب يعامتجالا اهرقم

 .رئازجلا - ءاضيبلا رادلا ةيدلب ،٤ مسق

)٠٠٠.١٠٠.28( فلأو انويلم نونامثلاو نانثالا مهسألا عزوت

ةـــكرش،رـــئازجلا موـــكليت موـــميتبوأ“ لاـــمسأرل ةـــلكشملا مـــهس

 :يتأي امك ”مهسأ تاذ

نوعستو ةعبرأو ةئامعستو انويلم نونامثو نانثا.١

اراـــيـــلـــم نيتسو ةــــعــــبرأو ةــــئاــــم لــــثمت اــــمــــهس )28.٤٩٩.٠٠٠(

يرئازج رانيد فلأ نينامثو ةينامثو ةئامعستو انويلمو

اهكلمت )لاملا سأر نم %٩٩.٩٩ يأ( )جد88٩.١٠٠.٤٦١.٠٠٠(

MOCELET MUINMO”رئازجلا موكيلت موينموأ“ ةكرش

EIREGLA.

رانيد يفلأ لثمي يذلاو٥٩٩ مقر لمحي دحاو مهس.2

وزـــناسناـــف يشتـــيـــن دـــيسلا هـــكـــلــــمــــي )جد٠٠٠.2( يرـــئازــــج

OZNECNIV ICSEN ايرام وينوطنأ وناتياغ وكسيسنارف

AIRAM OINOTNA ONATEAG OCSECNARF.

رانيد يفلأ لثمي يذلاو٦٩٩ مقر لمحي دحاو مهس.٣

وغايتناس زيموغ تدينيب ديسلا هكلمي )جد٠٠٠.2( يرئازج

OGAITNAS ZEMOG TIDENEB.

رانيد يفلأ لثمي يذلاو٧٩٩ مقر لمحي دحاو مهس.٤

لانويسانرتنا ليتاروأ“ ةكرش هكلمت )جد٠٠٠.2( يرئازج

.DETIMIL .CNI LANOITANRETNI LETARO ”دتيميل

رانيد يفلأ لثمي يذلاو8٩٩ مقر لمحي دحاو مهس.٥

ناـــــجوأ كــــــيفوــــــكسيف دــــــيسلا هــــــــلكمي )جد٠٠٠.2( يرــــــئازـــــج

ENEGUE CIVOKCSIV.

رانيد يفلأ لثمي يذلاو٩٩٩ مقر لمحي دحاو مهس.٦

كيلام فيجناس شيجوي ديسلا هكلمي )جد٠٠٠.2( يرئازج

KILAM VEEJNAS HSEGOY.

رانيد يفلأ لثمي يذـلاو٠٠٠١ مــــقر لـــمحي دـــــحاو مـــــهس.٧

وـيزـيرـباـف ينـيرـبـماــم دــيسلا هــكــلــمــي )جد٠٠٠.2( يرــئازــج

OIZIRBAF INIRBMAM.
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8١ يفخّرؤملا١٦–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر
يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد ليدعت ىلع ةقفاوملا

رياني١١ قفاوملا٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ8١ يفخّرؤملا٩٠–٤٠ مقر
ةـــكـــبش ةـــماـــقإ ةصخر ىلع ةــــقــــفاوملا نــــمضتملاو٤٠٠2 ةــــنس
MSG عوـــــــــن نـــــــم ةــــــيوـــــلخلا ةـــــــيكلساللا تالــــــصاوـــــــملل ةـــــــيموــــمع
،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخريفوتو اهلالغتساو

يفخّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماعلّوألا عيبرلّوأ
عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي يذلا
فـــلتخم ىلـــعو ،ةـــيئابرهكلا ةـــيكلساللا اــــهيف اـــمب تاـــــكبشلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ

يفخّرؤملا١٧2–٧١ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةيكلساللاو ةــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو تاــــيحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

تالاــــصتالاو دــــيربلا طــــبض ةــــطلس ةـــيصوت ىــــضتقمبو–
،ةصخرلا ديدجتب ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

ديدجت ىلع ةقفاوملا ىلإ موسرملا اذه فدهي:ىلّوألا ةّداملا
ةــــينورــــــتكلإلا تالاــــــــصتالا ةــــــــــكبش لالــــــــــغتساو ةـــــــماقإل ةــــــــصخر
تامدخ ريفوتو ،MSG عوـن نــم ةـــيولخلا ،روـــهمجلل ةـــحوتفملا
ةحونمملا ،ةكبشلا هذه ىلع روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا
 .”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشل

،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشل صخري:٢ ةّداملا
،هالعأ ةروكذملا ةصخرلا نم ةديفتسملا ،”مهسأ تاذ ةكرش
،هالعأىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةكبشلا لغتستو ميقت نأب
،ةكبشلا هذه ىلع ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ رفوت نأبو

رتفد يف ةددحم يه امك ةيميظنتلاو ةينقتلا طورشلا نمض
يفخّرؤملا٩٠–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا

لّدعملا ،٤٠٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ8١
اذـــــهب قـــفرملا قــــحلملا يف هـــــليدعت دراوـــــلاو ،هالـــــعأ روـــــكذـملاو
.موسرملا

ةـــــــــيصخش ،موــــــــسرـــــملا اذــــــــــه عوـــــــــضوــــــم ،ةـــــــصخرــــــلا:٣ ةّداملا
ماكحألا قفوو راطإ يفّ الإ اهليوحت وأ اهنع لزانتلا نكمي الو
ةددحـملا طورشلا قفوو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

.طورشلا رتفد يف

١٤٤١ ماع بجر٠٢ يف خّرؤم٤٦-٠٢ مقر يذيفنت  موسرم
ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام5١ قفاوملا

تالاصتالا ةـــكبش لالـــغتساو ةـــماقإل ةــــصخر دـــــيدجت
عون نم ةيولخلا ،روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا

MSG،ةــــــــينورتكلإلا تالاــــــــصتالا تاــــمدخ رـــــــــــيفوـــــتلو
تالاصــــــتالل ةيـــــنطولا“ ةكرــــشلةحونــــــمملا ،روهمجلل
.”مهسأ تاذ  ةكرش ،رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةيكلساللاو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١
مالــــــــــعإلا تايــــــجولونــــــكتب ةلــــصـــــــتملا مئارــــــجلا نم ةـــــياــــــقولل
،اهتحفاكمو لاصتالاو

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ناضمر٥2 يف خّرؤملا٧٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــيامحب قـــلعتملاو8١٠2 ةـــنس وــينوي٠١ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع
تاذ تاــــيطعملا ةــــجلاـعم لاــــجم يف نييــــــعيبطلا صاـــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماعىلّوألا ىدامجلّوأ

 ،لّوألا ريزولا  نييعتنمضتملاو

٦يفخّرؤملا١٠–٠2مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماعىلّوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١ ماع رفص٥١

نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ

8١ يفخّرؤملا٩٠–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ
تالــــــــصاوملل ةــــــيموــــمع ةــــــكــبش ةـــــماقإ ةـــــصخر ىلــــــع ةــــــقفاوـــــملا
تامدخريفوتو اهلالغتساوMSG عون نم ةيولخلا ةيكلساللا
،لّدعملا ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا



٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش٦
25م٠٢٠٢ ةنس سرام١٣

ىلع،MSG عون نم ةيولخلا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا
يذــلا موـــسرملا كلذ ،تاــــمدخلا رـــيفوتو يرـــئازجلا بارــــتلا

 .اذه طورشلا رتفد هل قحلي

٤2 يفخّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ينعي: “نوناقلا“
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش

.ةينورتكلإلا تالاصتالاوديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ةرازوــــــلا وأ رــــيزوـــلا يـــنعي:“ةرازوـــــلا“ وأ”رــــيزوـــــلا“
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب نيفلكملا

لالــــــغتساوةــــماقإ ةــــصخر بـــــــــحاص يــــنعي: “لماعتملا“
وأ /وروهمجلـل ةـحوـتـفملاةينورتكلإلا تالاصتالا ةــــكــــبش

.رئازجلا يف ةيفتاه تامدخ لالغتسا

ةطقن ةطحـملا هذه رفوتو)ىتح رييغت نودب .............(
دصق اهتيلخ يف نيرضاحلا نيكرتشملل ةكبشلا ىلإ ذافن
.تاءادنلا لاسرإ وأ لابقتسا

يـــنعي:“)SM ,noitatS eliboM( ةـــــــلاــقـــنـــلا ةــــطحـملا“
ىلإ ذافنلاب حمسي يذلاو كرتشملاب صاخلا لاقنلا زيهجتلا

 .يئابرهكلا يكلساللا ةطساوبMSG ةكبش

“eludoM ytitnedI rebircsbuS MIS“ وأ

“eludoM ytitnedI rebircsbuS lasrevinUMISU”:
حمست يتلا نيكرتشملا فيرعتل ةينورتكلإلا ةدحولا ينعي
.تامدخلا ىلإ ذافنلاب

يأ ،ةـــــــصخرـــــــلا نـــــم دـــــــــــيفتسملا يـــــنعي: “ةـــــصخرلا بـــــحاص“
مـــــهسأ تاذ ةــــكرــش ،رـــــئازجلا تالاـــصتالــــــل ةــــيـــــــنـــــــطوــــلا“ ةـــــكرـــش ”،
نوــــــــــــعبرأو ةــــــــثالث هردـــــق لاـــمسأرب يرـــئازجلا نوـــــناقلل ةــــــــعضاخ
نوسمخو ةسمخو ةئاــمعبرأو ًانوـــــيلم نوـــــــتسوةـــــــعبسوً اراــــــيلم
)جد٥8١.٥٥٤.٧٦٠.٣٤( ايرئازجً ارانيد نونامثو ةسمخوةئاموًافلأ

،ةـــقارشلا ،تـــياف دالوأ قـــــيرط٦٦ ـب يـــــعامتجالا اــــهرقم نــــئاكلاو
.رئازجلا

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي: ”داحتالا“

نيقفترملا ريغ نئابزلا ينعي:”نولاّوجلا نوقفترملا“
يف نيكرتشملا ،ةصخرلا بحاص يكرتشم ريغونيرئازلا

ةيولخلا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش
عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ بناجأ نولماعتم اهلغتسي يتلا

 .)يلودلا لاوجتلا( ةصخرلا بحاص

يكرتشم ريغ نئابزلا ينعي:”نورئازلا نوقفترملا“
ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش يف نيكرتشملا،ةصخرلا بحاص
رـــــئازجلا يف اــــهلغتسي يــــتلا ةـــــيولخلا روـــــهـــمجلل ةــــــحوــــتفم
بحاص عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ نويرئازج نولماعتم
 .)ينطولا لاوجتلا( ةصخرلا

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

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سراـــم٥١ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع بـــجر٠2 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

ةكبش لالغتساو ةماقإب قلعتملا طورشلا رتفد

،روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا

تالاصتالا تامدخ ريفوتو،MSG عون نم ةيولخلا
 ةكرش فرط نم  ،روهمجللةينورتكلإلا

“ مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“

٣و2.١و ىلوألا داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:ىلّوألا ةّداملا
١2.٥و١2.2و2١.١و١١.١و٠١.2و٠١.١و٩.١و8.٤و8.١و٧و٥و
8٣.١و٥٣.١و٣٣و2٣.2و٠٣.2و٧2.٣و٧2.١و٦2.2و٤2و٣2و
موـــــــسرملاب قــــــحلملا طورـــــــشلا رــــتفد نــــــم٦٤و٥٤و8٣.2و
٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ8١يفخّرؤـملا٩٠–٤٠ مـــقر يذـــيفنتلا
رّرـــــــحتو ،هالـــــعأ روـــــكذـــملاو٤٠٠2 ةــــنس يـــــفناج١١ قـــــفاوــــملا

: يتأي امك

تاحلطصملا:ىلوألاةّداملا“

تاحلطصملا فيرعت١.١

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

تالاصتالاوديربلا طبض ةطلس ينعي:”طبضلا ةطلس“
.نوناقلا نم١١ةّداملا بجومب تئشنأ يتلاةينورتكلإلا

: طورشلا رتفدل )٣( ةثالثلا قحالملا دحأ ينعي: “قحلملا“

.ةصخرلا بحاص ةيمهسأ:لّوألا قحلملا

.ةمدخلا ةيعون:٢ قحلملا

.ةيميلقإلا ةيطغتلا:٣ قحلملا

اقالطنا نييئاهنلا نيلمعتسملل )ىتح رييغت نودب .........(
.ةيلتاس ةعس نم

تاـــــبيــــكرـــــتلاو تآـــــــشــنملا يـــنـــعــي:”ةيساسألا تآشنملا“
تازيهجت اهيلع تبّكر يتلاو لماعتم اهلمعتسي يتلا ةتباثلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

ءاــــــنثتساب ،عوـــــبسألا ماــــيأ نــــــم اـــــموـــي يــــنعي:“لمع موي“
ةيرئازجلا تارادإلل ةلطع موي ربتعي ال يذلاو ،تبسلاوةعمجلا

.ةماع ةفصب

موسرم بجومب مّلست يتلا ةصخرلا ينعي: “ةصخرلا“
تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإ اهبحاصل زيجتو ،يذيفنت
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طورشلا رتفد عوضوم :2ةّداملا“

عوضوملا فيرعت٢.١

صخري يتلا طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي
بارـــــتلا ىلــــع لــــغتسيو مــــيقي نأ ةــــصخرلا بــــحاصل اـــــهيف
روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش يرئازجلا
يرئازجلا بارتلا ىلع بّكري نأوMSG عون نم ةيولخلا
تاــــــمدــخلا رـــــيفوــــتل ةـــــيرورــــــضلا تازــــــيهجتلاو تاــــــطحـملا
 .روهمجلل

ام تادهاعملاو تاقافتالا قفو )ىتح رييغت نودب( ...........
.”ةيلودلا تادهاعملاو تاقافتالاو تاموكحلا نيب

: ةيعجرملا صوصنلا:٣ةّداملا”

)ىتح رييغت نودب( ...... ةحونمملا ةصخرلا ذفنت نأ بجي
: اهنم اميس ال

٠٣٤١ ماــــع ناـــبعش٤١ يفخّرؤــــملا٤٠–٩٠ مــــقر نوــــناقلا –
ةـــصاخلا دــــعاوقلا نـــــمضتملاو٩٠٠2 ةــــنس تـــــشغ٥ قــــــفاوملا
مالــــــعإلا تاــــيجوــــلوــــنكتب ةـــــلصتملا مـــــئارجلا نــــم ةـــــياـــقولل
،اهتحفاكمو لاصتالاو

٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يفخّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا –
ةـــماعلا دــــعاوــقلا ددـــحي يذـــــــلا8١٠2 ةـــنس وـــيام٠١ قـــــــفاوــــملا
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

٩٣٤١ ماــــع ناـــضمر٥2 يفخّرؤــــملا٧٠–8١ مـــقر نوــــناقلا –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
عــــــباطلا تاذ تاــــــيطعملا ةـــــجلاـــــعم لاــــــــجم يف نييـــــــعـــــيبطلا
،يصخشلا

ماع مرحم١2 يفخّرؤملا٤٩–١٠ مقر يسائرلا موسرملا –
فـــــــيرعت نـــــمضتملاو١٠٠2 ةـــــنس لـــــيربأ٥١ قــــــفاوملا22٤١
،اهتيامحو اهرييست تايفيك ديدحتو ايلعلا طقنلا

ماع رفص٥١ يفخّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ءارجإلا ديدحت نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١
صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف

ماع رفص٣ يفخّرؤملا١٤١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ليربأ٦١ قفاوملا٣2٤١
ةيكلسلا تالصاوملل ةيمومعلا تاكبشلا ولماعتم اهقبطي
ةــــــمدقملا تاـــــمدخلا ةـــــفيرعت دـــــيدــحت لـــــجأ نـــــم ةــــــيكلساللاو
،روهمجلل

ماع رفص٦2 يف خّرؤملا٦٥١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ليصوتلا طورش ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا٣2٤١
،اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا
،لّدعملا

ماع نابعش٩2 يف خّرؤملا٦٦٣–2٠  مقر يذيفنتلا موسرملا –
تاــــــقافترالا ددـــــحي يذـــــلا2٠٠2 ةــــنس رـــــبمفون٥ قــــــفاوملا٣2٤١
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و

ناضمر٧2 يفخّرؤملا٦٣٤ –٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا٤2٤١ ماع
ةـــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالاـــــصتالا تاـــــكبش يلـــــماعتم عــــــضو
فرصت تحت ينورتكيلإ وأ بوتكم لكش يف يفتاهلا ليلدلل
،مهيقفترم

ماع ةدعقلا يذ8١ يفخّرؤملا٩٠–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ىلع ةقفاوملا نمضتملاو٤٠٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا٤2٤١
نم ةيولخلا ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر
ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتواهلالغتساوMSG عون
 ،لّدعملا ،روهمجلل

عيبر8١ يفخّرؤملا١٦–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
نــمضتملاو٥١٠2 ةـــنس رــــياربف8 قــــفاوملا٦٣٤١ ماــــع يـــناثلا
موـــسرملاب قــــحلملا طورــــشلا رــــتفد لـــــيدعت ىلــــــع ةــــــقفاوملا
٤2٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ8١ يفخّرؤــــملا٩٠–٤٠ مـــقر يذــــيفنتلا
ىلع ةقفاوملا نمــــــــــضتملاو٤٠٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا

ةيولخلا ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر
تالـــــصاوملا تاـــــمدخ رـــــيفوتواــــــهلالغتساوMSG عوــــــن نـــــــم
 ،روهمجلل ةيكلساللا

ةجحلا يذ٣2 يفخّرؤملا٠١٤–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
نمألا دعاوق ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٠٣٤١ ماع
،ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا
،مّمتملاو لّدعملا

لّوألا عيبرلّوأ يفخّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ماـــظن ددــــحي يذــــلا٥١٠2 ةـــنس رــــبمسيد٣١ قـــــفاوملا٧٣٤١ ماع
اهيف امب تاكبشلا عاونأ نــم عوـــن لــــك ىلع قـــبطملا لالــــغتسالا
تالـــــصاوملا تاـــــمدخ فـــــلتخم ىلـــــعو ،ةـــــيئابرــــهكلا ةـــــيكلساللا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

مّرحم٩2 يف خرؤـملا٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ىوتحم ددحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماـع
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

ماـع مّرحم٩2 يف خرؤـملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
رييست تايفيك ددحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١

ةــــــلماشلا ةــــــمدــــخلاو دــــــيربلل ةــــــلماشلا ةـــــــمدــــخلا مـــــــــــــعد قودـــــــنص
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

كلت اميسال ،)TIU( تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاول –
.”ةيكلساللا تالصاوملاب ةقلعتملا
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يلودلا ىلإ رشابملا ذافنلا:٥ةّداملا“

توصلا – ةيلودلا ةكرحلا ريرمتب ةصخرلا بحاص مزتلي
نورـــئازلا نوـــــقفترملا مــــهيف نـــمب ،هـــيكرتشمل – تاـــيطعملاو
ادع ،رئازجلا هاجتاب وأ نم اقالطنا ،نولاّوجلا نوقفترملاو

وأ ةماقملا ةيلودلا تآشنملا ربع ،ةيعانصلا رامقألا تاكبش
لــــماعتملا فرــــط نـــم يرــــئازــــــجلا بارــــتلا ىلــــع ةـــــــــلغتسملا
ةــتباث ةـــــكبش لالــــغتساو ةــــماقإ ةـــصخر بـــحاص يــــخيراتلا
.”روهمجلل ةحوتفمةينورتكلإلا تالاصتالل

ايندلا تافصاوملاو سيياقملا:٧ةّداملا“

 ةقداصملاو سيياقملا مارتحا١.7

يف ةــــلمعتسملا تآـــــشنملاو تازيـــهجتلا نوــــكت نأ بــــجي
.اـــهب لوــــمعملا ســـيياقملل ةــــقباطم ،ةـــصخرلا بــــحاص ةكبش
تازــــيهجتلا نوــــكت نأ ىلــــع رــــهسلا ةــــصخرلا بــــحاص ىلـــــعو
،ةيفرطملا تازـــيهجتلا اــــهنم اـــميس ال ،هـــتكبشب ةـــلوــــصوملا

لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قفو اهيلع اقداصم
تازـــــيهجتلا رــــبتعت ،ةــــفلاسلا ماــــكحألاب لالــــخإلا نودو .اــــهب
”MSG UoM“ نادــــــلب دـــــحأ يف اــــهيلع قداــــصملا تادـــــــــعملاو
.رئازجلا يف اهيلع اقداصم

ةيفرطملا تازيهجتلا لصو٢.7

هتكبشب لصوي نأ ىلع ضارتعالا ةصخرلا بحاص نكمي ال
يف ةددــــحـملا طورـــشلا قــــفو هـــيلع اـــقداصم اــــيفرطم ازيــــهجت

.”هب لومعملا ميظنتلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا:8ةّداملا“

تابذبذلا مزح٨.١

.............)رييغت نودب(............. روف )أ(

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

،zHM ـب اـهنع رــبعملا ،ةــحونمملا تاوـنقلا تابذبذ ددــحت
: نيتيتآلا نيتغيصلاب

–] n x2,٠ +8.٦٦٧١[=)n(iFىلــــــفسلا ةـــــمزــــــحــلـــل
،)ةدعاقلا  وحن  لاقنلا  نم تالسارتلا(

– ]٥٩+)n( fi[=)n(sFايلعلا  ةمزحلل ) نم تالسارتلا
،)لاقنلا وحن ةدعاقلا

: نيب ددحـملا ،ةانقلا مقر وه ”n “ نأ ثيح

،٠2 ىفومو١–

.٠٩ ىفومو١٧–

بارتلا عومجم ربع ةرفوتم تاونقلا هذه فلتخم ّنإ
 .دودحلا ىلع قيسنتلا يف قئاوع دجوت مل ام ،ينطولا

تابذبذلا هذه حنمتسف اقحال اّمأ )ىتح رييغت نودب( .......
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةررقملا طورشلاو لاجآلا نمض

تابذبذلا لامعتسا طورش٨.٤

تابذبذلا صيصخت )ىتح رييغت نودب( ...........................
يف ةررقملا طورشلا قفو ةصخرلا بحاص اهلغتسي ال يتلا
.هب لومعملا ميظنتلا

حـــــنم يف مزالـــلا مــــيظنتلا ةداــــعإ قــــحب ةــــلودــــــلا ظـــــفتحت
ةداعإ وأ/و صيصخت لامعإ متيو .تابذبذلا فيط لالغتساو
ةداعإ نع جتانلا ةصخرلا بحاص ةدئافل تابذبذلا صيصخت
راـــــبتعالا نيــــعب ذــــخألا عــــم ةــــيزييمت رـــــيغ ةــــفصب مــــيظنتلا
ميظنتلل اقبط ،ةمدقملا تامدخلل ةيعوضوملا تاـــجايتحالا
.هب لومعملا

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

ميقرتلا تاعومجم:٩ةّداملا“

ميقرتلا تاعومجم حنم٩.١

طــبضلا ةــطلس ددــحت ،نوــناقلا نم٣١ةّداــملا ماــكحأل اـــقبط
ةــــيرورضلا ئداوــــبلاو مــيقرتلا تاـــعومجمو ماـــقرألا حـــنمتو
ديوزتو ،هب ةصاخلاMSG ةكبش لالغتسال ةصخرلا بحاصل
.اهب ةقلعتملا تامدخلا

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

ينيبلا ليصوتلا:٠١ةّداملا“

ينيبلا ليصوتلا قح٠١.١

وـلـماـعـتـم بيــجــتسي ،نوــناــقــلا نــم١٠١ةّداملا بجومب
تابلطل روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش

قفو كلذو ،ةصخرلا بحاص اهمدقي يتلا ينيبلا ليصوتلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف ةررقملا طورشلا

تحت ،ةجاحلا بسح ،عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لصولا طاقن عقاوم ،اينيب نيلوصوملا نيلماعتملا فرصت
نيلماعتملا ءالؤه نيكمت لجأ نم ةينقتلا هتالحم يف ينيبلا

عـم لصوـلاـب حـمست يتـلا ةـيـنــيــبــلا مــهــتازــيــهجت بيــكرــت نــم
ينيبلا ليصوتلا سرهف يف ةررقملا طورشلا قفو ،هتكبش

.ةصخرلا بحاصل

ينيبلا ليصوتلا سرهف٠١.٢

رشنيو ةصخرلا بحاص دعي ،نوناقلا نم١٠١ةّداملا بجومب
يعجرملا سرهفلا ،هب لوـــمعملا مــيظنتلل اــــقبط ،ةنس لـــك يف

ضورعل ةيفيرعتلاو ةينقتلا طورشلا ددحي ينيبلا ليصوتلل
ةيميوقتلا ةنسلل ةبسنلاب ةصخرلا بحاصل ينيبلا ليصوتلا
.ةيلاوملا
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طبضلا ةطلس ىلع اذه ينيبلا ليصوتلا سرهف ضرعي
مــــيظنتلاوعــــيرشتلل اــــقفو ،هرـــشن لـــبق هـــيلع ةــــقداصملل
.امهب لومعملا

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

تآــــــشنملا مــــساقت – لــــسارتلا تاــــعس رــــــيجأت:١١ةّداملا“
ةيساسألا

لسارتلا تاعس ريجأت١١.١

تاــــعس راـــجئتسا قـــــح نــــم ةـــصخرلا بـــــحاص دــــــيفتسي
هذــــه نوـــضرعي نــــيذلا نــــيرخآلا نيــــلماعتملا ىدـــــل لــــسارتلا
تاـــــعس عــــضو ةـــيقافتا ةــــيأ مارـــبإ كلذــــك هـــنكميو .تاــــمدخلا
تاكبش صيخارت باحصأ لبق نم فرصتلا تحت لسارتلا

،ةريخألا ةلاحلا هذه يفو .هب لومعملا مــيظنتلل اــقفو ةـــصاخ
“ ..........)رييغت نودب يقابلا(...............

وأ ةـــــيمومعلا كالــــمألا لاـــــمعتسا تاـــــيــحالـــص:2١ةّداملا“
ةصاخلا كالمألا

قافترالاو رورملا قح٢١.١

ةصخرلا بحاص ديفتسي ،نوناقلا نم٥2١ ةداملل اقيبطت
داوــــملا نـــم اـــهيلي اـــمو نوـــناقلا نـــم٥٤١ةّداـــملا ماـــكحأ نــــم
ةــيــــــــــــموـــمعلاكالـــــــمألا ىلـــع رورــــــــملا قوـــــــــقـــــحب ةــــقلــــــــــعـــــــتملا

وأ ةيمومعلا تايكلملا ىلع تاقافترالاب كلذـــــك ةــــقلعتملاو
.ةصاخلا

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

.ةفيرعتلا ديدحتو ةرتوفلا ئدابم :١2ةّداملا“

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

ريعستلا تازيهجت١٢.٢

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

ةرـتوـفـلا رصاـنـعـب ،هـب لوـمـعملا عـيرشتـلـل اــقــبــط ،ظــفــتــحــي )ـه
.ةيدرفلا نئابزلا تاباسح يف ةلجسملا تايلمعلابو

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

تاجاجتحالا5.١٢

،طبضلا ةطلس فرصت تحت عضيو ةصخرلا بحاص لجسي
ريتاوفب ةطبترملا كلت اميسال ،تاجاجتحالا ،اهبلط ىلع ءانب

.تاجاجتحالا هذه نع ةمدقملا ةبوجألاو تامدخلا نأشب ةرداص
لـــــيلحتب ،لــــقألا ىلـــع ،ةـــنسلا يف ةرــــم ،طـــبضلا ةــــطلس غـّـلبيو
.ةاطعملا ةبوجألاو ةملتسملا تاجاجتحالل يئاصحإ

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

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا:٣2ةّداملا“

فّرعتلا٣٢.١

عفدلا ةقاطب زئاح وأ كرتشم وأ نوبز لك ىلع بجي
فّرعت عوـــضوــم نوــــكي نأMISU وأMIS قــــحاللا وأ قــــبسملا
: ةيتآلا رصانعلا صوصخلا ىلع نمضتي قيقد

،بقللاو ءامسألا–

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن–

)لــيغشتلا ءدـــب( لـــيعفت لـــبق فرـــعتلا اذــــه مـــتي نأ بــــجي
ةداملل ًاقبط ،ىرخأ ةمدخ يأ ميدقت وأMISU وأMIS ةقاطب
.نوناقلا نم١٦١

ىلـــــع فرــــعتلا ءارـــجإ عـــضو ىلــع ةـــصخرلا بـــحاص رـــهسي
.لاـــــفطألا فرــــط نـــم ةـــــلمعتسملاMISU وأMIS تاـــــقاــطــب
.يلولا وأ ءابآلا باسح ىلعMISU وأMIS تاقاطب عضوتو
بـــقللاو مــسالا( لـــفطلا تاـــنايب ىلـــع حوـــضوب فرـــعتلا مـــتيو
لـــيدعت نـــم يلوـــلا وأ ءابآلا نيـــكمت بـــجيو .)دالــيملا خـــيراتو
بـــــجي اـــمك ،لفـــطلل اـــقبسم ةددــــحم تاــــكارتشاو تاراــــيخ
اهب هدوزي ةمدخ ربع ةيوبألا ةبقارملا ةسرامم نم هنيكمت
.ةصخرلا بحاص

يوتحت ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب لماعتملا مزلي
عــــــيمجل ةــــــبسنلاب كلذو اـــــهرـــــكذ يــــتآلا تاــــموــــلعملا ىلـــــع
: هيكرتشم

،بقللاو ءامسألا–

،داليملا ناكمو خيرات–

،ينطولا فيرعتلا مقر–

.كارتشالا خيرات–

نيقفترملا ةيامح٣٢.٢

مقرلا ىلع فرعتلا ديمجت٣٢.٢.١

ديمجت ةفيظو هنئابز عيمج ىلع ةـصخرلا بــحاص حرــتقي
ازاــــهج لــــغشيو ،بوــــلطملا زاـــهجلا نــم مــــهمقر ىلـع فرــــعتلا

.ةفيظولا هذه ءاغلإل اصاخ

عــــباطلا تاذ تاــــــنايبلاو تاــــموــــــلعملا ةــــــيامح٣٢.٢.٢
يــصخشلا

ةيامح نامضب ةليفكلا تاءارجإلا ةصخرلا بحاص ذختي
يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيّرسو
فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي وأ هنئابز نع اهزوحي
قحاللا وأ قبسملا عفدلا ةحيرش يزئاح وأ نيكرتشملا ىلع

MISوأMISU،ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا مارتحا عم كلذو
.اهب لومعملا
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ءافعضلا صاخشألاو لافطألا ةيامح ريبادت٣٢.٢.٣

ةــــــيجولونكت لوــــــلح عـــــضوب ةـــــصخرـــلا بـــــــحاـــص مزـــــتـــــلي
ةيقرتلو هنئابز ىلع اهضرعل ،صوصخلا ىلع ةيميظنتو
صاخشألا وأ مهلافطأ ةيامحب مهل حمست يتلا ،مهيدل ةمدخلا
ذافنلا دييقت ربع كلذو مهتياصو تحت نيدوجوملا ءافعضلا
 .اهيف بوغرم ريغ تايوتحم وأ تاهجو ىلإ

تاملاكملا ةيّرس٣٢.٣

نأ اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزلي
نــع اـــهزوـــحي يتلا تاـــمولعملاو تاــــملاكملا ةـــيّرس نــــمضت
ضارتعا ضرغب تابيترت يأ عضوب حمسي ّالأو ،هيكرتشم
تالـــــصوــــلاوةـــــيفتاــــهلا تاـــــملاــــكملا ةـــــبقارــــم وأ تالاـــــــصتالا

نم قبسم نذإ نود ةــينورتكلإلا تالداــــبملاو تاـــثداحـملاو
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،ةيئاضقلا ةطلسلا

يتلا تامازتلالا ىلع هناوعأ علطي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةلاح يف اهل نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي
.تايطعملاو ةيتوصلا تاملاكملا ةيّرس مارتحا مدع

تامدخلا ةيدايح٣٢.٤

ىوـــتـــحـــم ءازإ هــــتاــــمدــــخ داــــيــــح ةصخرــــلا بحاص نــــمضي
ذاختاب اضيأ هسفن مزليو .هتكبش ىلع ةلسرملا تامولعملا

ءازإ هيمدختسم دايح نامضل ةيرورضلا تاءارجإلا عيمج
ةياغلا هذهل مدقيو .هتكبش ىلع ةلسرملا لئاسرلا ىوتحم
،ةلسرملا لئاسرلا ةعيبط تناك امهم ،زييمت نود تامدخلا

.“ ةمالسلا اهل نمضيل ةعجانلا تابيترتلا ذختيو

ينطولا عاــفدلا لــجأ نـــم ةـــمزاللا تاــــميلعتلا:٤2ةّداملا“
يمومعلا نمألاو

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

ةدراولا لامعألا يف هتمهاسم نع ةصخرلا بحاص ضّوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ

ةقلعتملا ثادحألا لجس ةماقإبةصخرلا بحاص مزلي امك
راـــــطإ يف هــــيكرتشم ىلإ ةــــمدقملا تاــــمدخلا ىلإ ذاـــــفنلاب
نمضت ةقيرطب ذافنلا خيرات لجسلا اذه يف نوديو .ةصخرلا

تامولعملا لك ،ضرغلا اذهل ،ددحيو .ةنس ةرتف لالخ اهعبتت
لـــــئاسرلا ةــــمدخو ،تاـــملاكملا لـــــجس لـــــثم اــــهب ةـــــلصتملا
فـــــيرعتو ةددـــــــــعتملا طـــــئاسوــــلا تاذ تاـمدـــــخلاو ،ةرـــــيصقلا
هذه ىلع عالطالا نكمي الو .ذافنلا ةعاسو خيراتو ،كرتشملا
ءانب انوناق ةلوخملا نمألا حلاصم فرط نم ّالإ تامولعملا

عيرشتلل اقفو ةصتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا نم نذإ ىلع
.“ هب لومعملا

ىلإ لــــــماــــشلا ذاــــــــفنلا يف ماـــــــهسإلا ةــــــيمازــــــلإ :٦2ةّداملا“
ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يفو تامدخلا

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

لماشلا  ذافنلا قيقحت يف ةكراشملا٦٢.٢

ذاـــفـــنـــلا ءاـــبـــعأو ماــــهــــم يف ةصخرــــلا بحاص ةــــمــــهاسم ّنإ
ةمهاسملا( ةئيبلا ةيامحو ةيميلقإلا ةئيهتلا يفو ،لماشلا

U.S( موسرلا جراخ ،لماعتملا لامعأ مقر نم %٣ ـب ةددحم.

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

تاداشرإلا ةمدخو ليلدلا:٧2ةّداملا“

،نوناقلا نم٣٢١ ةداملل اقفو ماعلا نيكرتشملا ليلد7٢.١
................................)رييغت نودب( ..................

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

تامولعملا ةيّرس7٢.٣

دعاست يتلا تامولعملا مادختسا ةصخرلا بحاصل زوجي
نيكرتشملل ماعلا ليلدلا دادعإ يفو يفتاهلا مالعتسالا ةمدخ
.كرتشملا نم نذإ دعب

كرــــتشملا نذإ ىلع لوــــصحلاب ةـــصخرلا بــــحاص مزـــتلي
.“ ماعلا ليلدلا يف تامولعملا هذه لاخدإ لبق ،هالعأ روكذملا

مــــيقرتلا ططـــــخم رــــييستب ةـــــقلعتملا ةواـــــتإلا:٠٣ةّداملا“
لاــــــجم يف ســــييقتلاو نــــيوــــكتلاو ثـــــحبلا يف ةـــــمهاسملاو
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

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

 غلبملا٠٣.٢

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

بحاص هل عضخي يذلا يلامجإلا يونسلا غلـــبــملا ددحي –
ططـــــخم رــــــيـيـــسـتـب ةـــــــــقـلــعتـملا ةواـــــــتإلا باــــــب يف ةـــــــصخرــــــلا
و ،لماعتملا لامعأ مقر نم %2,٠ ـــب ميقرتلا

بحاص هل عضخي يذلا يلامجإلا يونسلا غلبملا ددحي –
سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملا باب يف ةصخرلا

لامعأ مقر نم %٣,٠ ـــبةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم يف
.لماعتملا

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

ةيلاملا تامهاسملاو ىواتألا ديدست تايفيك:2٣ةّداملا“
ةيرودلا

...................)رييغت نودب( ...................
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ةبقارملاو ليصحتلا٢٣.٢

تامهاسملاو ىواتألا هذه ليصحتب طبضلا ةطلس فلكت
يلدي يتلا تاحيرصتلا كلذك بقارتو .ةصخرلا بحاص ىدل
قحلاب اهسفنل ظفتحتو ددصلا اذه يف ةصخرلا بحاص اهب

اــمــهارــت قــيــقحت لــكــبو عــقوملا يف شيــتــفــت لــكــب ماــيـــقـــلا يف
دعب تاليدعتب طبضلا ةطلس موقت ،ءاضتقالا دنعو نيمزال
.ةصخرلا بحاص تاحيضوت عمج

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

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا:٣٣ةّداملا“

.اهب لومعملا ةيئابجلا ماكحألل ةصخرلا بحاص عضخي
موـــــسرلاو قوـــــقحلاو بـــــئارضلا لــــــك دـــــيدــست يلاــــتلاب هـــــيلعو
.“امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةررقملا

 تانيمأتلاو ةصخرلا بحاص ةيلوؤسم:٥٣ةّداملا“

ةيلوؤسملا5٣.١

كلذ يف امب ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسم ةصخرلا بحاص نإ
مــــقر نوــــناقلا ماـــكحأل اــــقفو كلذو ،طــــبضلا ةــــطلسو رـــــيزولا

ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يفخّرؤملا٤٠–8١
MSG ةــــــــكبش ةـــــماقإ صـــــــخي اـــــميف ،هالــــــعأ روــــــكذملاو8١٠2
يتلا رارضألا صـــخي اـــميفو ،تاــــمدخلا رــــيفوتو ،اـــــهليغشتو
وأ ةصخرلا بحاص صئاقن نع ةصاخ مجنت نأ لمتحـملا نم
.MSG ةكبش صئاقن نع وأ هيمدختسم صئاقن نع

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

اهديدجتو اهتدمو ةصخرلا لوعفم نايرس:8٣ ةّداملا”

لوعفملا نايرس٨٣.١

.ةصخرلا بـــحاص فرـــــط نـــــم طورـــــشلا رـــــتفد عــــــيقوــــت مت
ةــنس يــــفناج٤١ خــــيراتب ذــــيفنتلا زـــــيح رــــتفدلا اذــــه لــــخديو
٩١٠2.

ةدملا٨٣.٢

خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ةصخرلا ددجت
.هالعأ8٣.١ةّداملا يف ددحم وه امك ،اهلوعفم نايرس

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

نطوملا رايتخا:٥٤ةّداملا“

نئاكلا ،يعامتجالا هرقم يف ةصخرلا بحاص نطوم نوكي
.”رئازجلا ،ةقارشلا ،تياف دالوأ قيرط٦٦ ـب

قحالملا:٦٤ةّداملا“

نــم أزـــجتي ال اءزـــج ،ةـــقفرملا )٣( ةـــثالثلا قـــحالملا لـــكشت

 .“ اذه طورشلا رتفد

ةــــــيكلسلا تالــــــــصاوــــملا“ حـــــــــلطصم لدـــــــبتسي:٢ ةّداملا

موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد ىوتسم ىلع ”ةيكلساللاو

٤2٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ8١ يفخّرؤـــملا٩٠–٤٠ مـــقر يذــــيفنتلا

حـــلطصمب ،هالــــعأ روــــكذملاو٤٠٠2 ةـــنس يـــفناج١١ قــــفاوملا

 .”ةينورتكلإلا تالاصتالا“

نودـــب”ةيكلساللاو ةيكلسلا تالـــــصاوملا“ حــــلطصم ىــــقبي

 لاقنلا ليوحت زكرم“ لوحـملا( فيراعت ىوتسم ىلع رييغت

ةطلسسلجمسيئر

ديربلاطبض

ةينورتكلإلاتالاصتالاو

 راطعلب نيدلا نيز

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

نوعرف ناميإ ىده

 ةصخرلا بحاص لثمم

ماعلا ريدملا بئان

فيطللا دبع
هـللا عفد دمح

« Mobile Switching  Center, MSC », ETSI, GSM « Global

System for Mobile Communication », GMPCS « Global

Mobile Personal Communication by Satellite », Réseau   GSM,

ىوتسم ىلع اذكو١.١ةّداملا يف اهيلع صوصنملاو)داحتالاو

يذــــيفنتلا موــــسرملاب قــــفرملا ،طورـــــشلا رتفد نم١٤ةّداملا

١١ قفاوملا٤2٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ8١ يفخّرؤــــملا٩٠–٤٠ مــــقر

.هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس يفناج

قـــــحلملاو2ةّداـــملا نـــم٣ ةـــطقنلا ماــــكحأ ىــــغلت:٣ ةّداملا

مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا ،طورشلا رتفد نم عبارلا

يفناج١١ قفاوملا٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ8١ يفخّرؤـملا٩٠–٤٠

.هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس

٩١ قــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ةـــــجحلا يذ8١ يف رـــــئازجلاب رّرــــح

.ةيلصأ خسن )٥( ســمخ يف٩١٠2 ةــنس تـــشغ

: هعّقو
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لّوألا قحلملا

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ

ارايلم نوعبرأو ةثالث هردق لامسأرب ،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ مهسأ تاذ ةكرش يه ،“رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“

،)جد٠٠,٥8١.٥٥٤.٧٦٠.٣٤(ايرئازج ارانيد نونامثوةسمخو ةئاموافلأ نوسمخو ةسمخو ةئامعبرأوانويلم نوتسوةعبسو

.رئازجلا ،ةقارشلا ،تياف دالّوأ قيرط٦٦ ـب يعامتجالا اهرقم دجوي

٥٥٤.٧٦٠.٣٤( امهس نوــسمخلاو ةــــسمخلاو ةئامعبرألاو اـــفلأ نوـــتسلاو ةـــعبسلاو اـــنويلم نوــــعبرألاو ةـــثالثلا مـــهسألا عزوـــت

: يتأي امك “ مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا لامسأرل ةلكشملا )امهس

،لاملا سأر نم %٤٦82.١٤ يأ ،)امهس٠٣٠.١8٧.٧١( امهس نوثالثو افلأ نونامثو دحاووةئامعبسو ًانويلم رشع ةعبس –١

.ةيتيوك ةمهاسم ةكرش يهو ،)CTMN( ةلقنتملا تالاصتالل ةينطولا ةكرش اهكلمت

نم %٠8٥8,2٣ يأ ،)امهس٥٤١.١٥١.٤١( امهس نوعبرأو ةسمخو ةئامو ًافلأ نوسمخو دحاوو ةئامو ًانويلم رشع ةعبرأ –2

.نيرحبلا يف ةماع ةمهاسم ةكرش يهو ،دحتملا جيلخلا كنب ةكرش اهكلمت ،لاملا سأر

سأر نم %٠2 يأ ،)امهس88٤.٣١٦.8( ًامهس نينامثو ةينامثوةئامعبرأو اًفلأ رشع ةثالثو ةئامتسو نييالم ةينامث –٣

اهّرقم نئاكلا ،ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يهو ،)LLW SGNIDLOH LETSEVNI( زجنيدلوه لتسفنأ ةكرش اهكلمت ،لاملا

.نيرحبلا ،ةمانملا يف

سأر نم%2٥٥8.٥ يأ )امهس٧8٧.١2٥.2( ،ًامهس نونامثو ةعبسو ةئامعبسو ًافلأ نورشعو دحاوو ةئامسمخو نانويلم –٤

ةقش يف اهّرقم نئاكلاو،ةدودحـملا ةيلوؤسملا تاذ ةيدرفلا ةكرشلا ،و ش ش ةضباقلا تنمتسفنأ وديروأ ةكرش اهكلمت ،لاملا

.نيرحبلا ، ةمانملا ، ةيسامولبدلا ةقطنملا ،٧١٣ مقر كولب ،٤٠٧١ مقر قيرط ،٧٤2 مقر ىنبم ،١٣٦ مقر

ةيلوؤسم تاذ ةكرش يهو ،م م ش ةيملاعلا تارامثتسالل وديروأ هكلمت ،لاملا سأر نم%١٠٠٠,٠ يأ ،)١ مهس ( دحاو مهس –٥

.رطق ،ةحودلا ،٧١2 مقر ب ص ،شينروكلا قيرط ،يبرغلا جيلخلا طسو٠٠١ ،٥2 قباطلا وديروأ ةرامعب اهرقم نئاكلاو،ةدودحم

هنطوم راتخملا ،ةيرئازج ةيسنج نم يلع جاح يلازوغ ديسلا هكلمي ،لاملا سأر نم%١٠٠٠,٠يأ ،)١ مهس ( دحاو مهس –٦

.رئازجلا تالاصتالل ةينطولا ةكرش رقمب

هنطوم راتخملا ،ةيسنوت ةيسنج نم دمحأ هيقفلا دمـحم ديسلا هكلمي ،لاملا سأر نم%١٠٠٠,٠يأ ،)١ مهس ( دحاو مهس–٧

.رئازجلا تالاصتالل ةينطولا ةكرش رقمب

هنطوم راتخملا ،ةيكيرمأ ةيسنج نم ىسيع رمع دمـحم ديسلا هكلمي لاملا سأر نم%١٠٠٠,٠يأ ،)١ مهس ( دحاو مهس–8

.رئازجلا تالاصتالل ةينطولا ةكرش رقمب

راتخملا ،ةيرطق ةيسنج نم ،يناث لآ ميحس نب دمـحم ديسلا هكلمي لاملا سأر نم%١٠٠٠,٠يأ ،)١ مهس ( دحاو مهس–٩

.رئازجلا تالاصتالل ةينطولا ةكرش رقمب هنطوم



ـه١٤٤١ ماع نابعش٨١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس سرام١٣ 32

١٤٤١ ماع بجر٢٢ يف خّرؤم5٦–٠٢ مــقر يذيفنت موسرم
تاقفن عيزوت لّدعي،٠٢٠٢ ةنس سرام7١ قـفاوملا

لـــك بـــسح٠٢٠٢ ةــــنسل زـــيهجتلل ةــــلودلاةــــينازيم
.عاـطق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا (٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ماــع لاّوــش8 يف خّرؤـــملا٧١–٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2  ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةـــنس وــــيلوي٣١ قــــفاوـــملا٩١٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠2( رانيد رايلم نورشع هردق
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر
)٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط

هردق عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةيـنازيـمـل صصــخي:٢ ةّداملا
تاقفنلا يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠2( رانيد رايلم نورشع
٤١–٩١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ
ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا

لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“

١٤٤١ ماع بجر٢٢ يف خرؤم٦٦–٠٢ مــقر يذيفنت موسرم
دامتعا لقن نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام7١ قـفاوملا

مـــــيلعتلاو نـــــيوكتلا ةرازو رــــــيـيست ةــــــينازيم يــف
.نيينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
، مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٤١–٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ىغلملا عفدلا دامتعاعاطقلا

ةعّقوتمريغ تاقفنل يطايتحا–

.................................عومجملا

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

صصخملاعفدلا دامتعاعاطقلا

يداــــــــصتقالا طاـــــــــشنلا مــــــــعد–
تاباسح ةدئافل تاصصخم(
ضيفختو صاخلا صيصختلا

 )دئاوفلا بسن

..............................عومجملا

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم "أ" لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم "ب" لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٧١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر22 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــنس يــــفناج2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

2 يف خّرؤملا٩١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــــنس يــــفناج٧2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
نيوكتلا رــيزول ةــصصخملا تاداـــمتعالا عـــيزوت نـــمضتملاو
نوــناق بــــجومب رــــييستلا ةــينازيم نـــم نيـــينهملا مــــيلعتلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري

هردـق داــمتـعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نـم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٤8٥( رانيد نويلم نونامثو ةعبرأو ةئامسمخ

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رـييست ةينازيم يـف دـّيـقـم
يــنهملا نـــيوكتلا زــــكارمل تاــــناعإ“٣٠–٦٣ مــــقر باــبلا يفو
.”نيـــهمتلاو

هردـق داــمتـعا٠2٠2 ةنس ةـينازـيمل صصخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٤8٥( رانيد نويلم نونامثو ةعبرأو ةئامسمخ
يفو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رـييست ةينازيم يـف دـّيـقـي
يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل تاناعإ“٥٠–٦٣ مقر بابلا
.”ينهملا نيوكتلا

مــــيلعتلاو نــــيوكتلا ةرــــيزوو ةـــــيلاملا رـــيزو فــــــلكي:٣ ةّداملا
رـشني يذـلا موسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصـخي اميـف لـك ،نيينهملا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف
.ةّيبعّشلا

سرام٧١ قـفاوملا١٤٤١ ماــــع بـــجر22 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

91 قفاوملا1441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
دعاسم رظان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام

.ةبساحملا سلجمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يجام ديعس دنحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام91
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةبساحملا سلجمب ادعاسم ارظان هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا1441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــعلا شـــتفملا نييـــعت نــــمضتي ،0202 ةـــنس سراـــم
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،زازب يسيمخل دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس سرام91 قفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازول اماع اشتفم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فـــــلكم ماــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،0202 ةـــــــنس سراــــم
نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاـساردلاب
.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب،نابرض لالع نب دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام81

نارــــــمعلاونـــــــــكسلا ةرازوــــــــب صــــــــيخلتلاو تاـــــساردــــــلاب اــــــــــفلكم
.ةــــنيدملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدــــيشر ةدّيسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةنس سراـــم81 قـــفاوملا

شـــهلا نـــكسلا صاـــصتمال رــــيدم ةــــبئان اـــــهتفصب ،يــــناديعس
نارــــمعلاو نــــكسلا ةرازوـــــب يـــنبملا راــــطإلا لـــــيهأت ةداــــعإو
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةنيدملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــيدملا ماـــــهم ءاـــــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــنس سراــــم
يف يراـــــقعلا رـــــييستلاو ةـــــيقرـــتلا ناوـــــيدل ةــــــماعلا

.راشب ةيالو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةشئاع ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا

رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ةماع ةريدم اهتفصب ،يديعس
.راشب ةيالو يف يراقعلا

ةـّيدرفميسارم
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81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.لاصتالا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيموس ةدّيسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس سراــــم81 قـــــفاوملا

لــــيلحتلاو مــــييقتلاو دـــــصرلل رـــــيدم ةــــبئان اـــهتفصب ،بــــياش
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،لاصتالا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم باوــن نييـــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس سراـــم
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نادّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا
: ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ ةيتآلا

ىربكلا ةيضايرلا ثادحألل ريدم ةبئان ،يبرغمل ةراس–
،تاسفانملا ةمظنأو

ةضايرو عيمجلل ةضايرلل ريدم ةبئان ،يجاس ةليل–
،ةصصختملا طاسوألا يفو نيقوعملا صاخشألا

ةباشلا ةيضايرلا بهاوملل ريدم بئان ،لحكل نب اضر–
،يضايرلا ريوطتلا باطقأو ةينطولا قرفلاو

ةحفاكمو ءاغصإلاو طيشنتلل ريدم بئان ،ديزوب ديرف–
.بابشلا طاسوأ يف ةيعامتجالا تافآلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ةفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدـــــيـــشر ةدّيــــسلا نّيـــــــعت ،0202 ةــــنس سراـــــم81 قـــــفاوـــــملا

نــــكسلا ةرازوــــب صـــــيــخلتلاو تاــــساردلاب ةــــفلكم ،يــــناديعس
.ةنيدملاو نارمعلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لئاسو ةرـــيدم نييـــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس سراـــم
.لاصتالا ةرازوب مالعإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،بياش ةيموس ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا

.لاصتالا ةرازوب مالعإلا لئاسول ةريدم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ماع لوألا عيبر7١ يفخّرؤملا كرتشم يرازو رارق
نـــمضتي ،٩١٠٢ ةــــنس رـــبمفون٤١ قـــــفاوملا١٤٤١
درجلاب ةفلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ءاشنإ
قوقحلاو تاكلتمملل يريدقتلاو يفيكلاو يمكلا

دراوملل ةينطولا ةلاكولا نم ةلوحملا تامازتلالاو
عـــباطلا تاذ ةـــيمومعلا ةـــسسؤملا وـــــحن ةــــيئاملا
ةـينطولا ةــــلاكولا " ةاّمسملا يراــــجتلاو يــــعانصلا
."ةيئاملا دراوملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

٤2 يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
 ،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١  ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

١2 يف خّرؤملا88–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا8٤١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةــــــنس لـــــيرـــبأ٩2 قـــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع ناـــــــبعش٣2
ةــــينطوــــلا ةــــلاـــكوـــلل يـــــساسألا نوـــــناقلا لـــــيدعت نــــــمضتملاو
،مّمتملا ،ةيئاملا دراوملل

:يتأي ام نارّرقي

موــسرملا نــم٥2 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٤٤١ ماـــع ناــــبعش٣2 يف خّرؤـــــملا8٤١–٩١ مــــقر يذــــيفنتلا
ةنجل أشنت ،هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةــنس لــيربأ٩2 قـــفاوملا

يريدقتلاو يفيكلاو يمكلا درجلاب ةفلكم ةكرتشم ةيرازو
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ةــسسؤملا  نـــم ةـــلّوحملا تاـــمازتلالاو قوــــقحلاو تاــــكلتمملل
ةـــــينطولا ةـــــلاكوـــلا" ىــــعدـــت ،يرادإلا عـــــباــطلا تاذ ةـــــيموــــمعلا
عــــباطلا تاذ ةـــــيمومعلا ةـــــسسؤملا وـــــحن "ةــــيئاملا دراوـــــملل
دراوــــملل ةــــينطولا  ةــــلاكولا" ةاــــمسملا يراــــجتلاو يــــعانصلا
 ."ةيئاملا

قوقحو تاكلتمم عيمج درـــج ةـــنجل لــــكشتت :٢ ةداملا
ءاضعألا نم اهتامازتلاوةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا
: مهركذ يتآلا

  :ةماعلا ةيريدملا ناونعب–

،ةـــــيئاملا دراوـــــملا ةرازوــــل لـــــئاسولاو ةـــــينازيملا رـــــيدم–
،اسيئر

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

ةرازو نع لثمم ةيئاملا دراوملا ةرازول يلاملا بقارملا –
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا

.رئازجلا ةيالول طسو ةلودلا كالمأ ريدم–

:قرش ةيوهجلا ةيريدملا ناونعب

:ةنيطنسق ةدحو –١

،اسيئر ،ةنيطنسق ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ةنيطنسق ةيالو قرش ةلودلا كالمأ ريدم–

: ةبانع ةدحو –٢

،اسيئر ،ةبانع ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ةبانع ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:ةنتاب ةدحو  –٣

،اسيئر ،ةنتاب ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ةنتاب ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

: جيريرعوب جرب ةدحو –٤

،اسيئر ،جيريرعوب جرب ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.جيريرعوب جرب ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

   : راشش ةدحو –5
،اسيئر ،ةلشنخ ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ةلشنخ ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:لجيج ةدحو –٦
،اسيئر ،لجيج ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.لجيج ةيالول ةلودلا كالمأريدم–

:ةسبت ةدحو –7
،اسيئر ،ةسبت ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

، ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ةسبت ةيالول ةلودلا كالمأريدم–

:قرش بونج ةيوهجلا ةيريدملا ناونعب
:ةلقرو ةدحو –١
،اسيئر ، ةلقرو ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش بونج يوهجلا ريدملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.ةلقرو ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:ةيادرغ ةدحو –٢
،اسيئر ، ةيادرغ ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش بونج يوهجلا ريدملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.ةيادرغ ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:ةركسب ةدحو –٣
،اسيئر ،ةركسب ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش بونج يوهجلا ريدملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.ةركسب ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:ترقت ةدحو –٣
،اسيئر ،ترقتل ،ةيئاملا دراوملل بدتنملا ريدملا–

دراوملل ةينطولا ةلاكولل قرش بونج يوهجلا ريدملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.ةلقرو ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–
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.برغ بونج ةيوهجلا ةيريدملا ناونعب–

:راردأ ةدحو –١
،اسيئر ،راردأ ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

دراوملل ةينطولا ةلاكولل برغ بونج يوهجلا ريدملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.راردأ ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:راشب ةدحو –٢
،اسيئر ،راشب ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

دراوملل ةينطولا ةلاكولل برغ بونج يوهجلا ريدملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.راشب ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

    :ةيبهسلا ايلعلا باضهلل ةيوهجلا ةيريدملا ناونعب

:ةفلجلا ةدحو –١

،اسيئر ،ةفلجلا ةيالول ،ةيئاملا دراوملا ريدم–

ةـــــلاكولل ةـــــيبهسلا اـــــيلعلا باـــــضهلل يوـــــهجلا رـــــيدملا–
،ةيئاملا دراوملل ةينطولا

،ةدحولا ريدم–

.ةفلجلا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:ةليسملا ةدحو –٢

،اسيئر ،ةليسملا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

ةــــــلاكولل ةـــــيبهسلا اـــــــيلعلا باـــــضهلل يوـــــهجلا رـــــــيدــــملا–
،ةيئاملا دراوملل ةينطولا

،ةدحولا ريدم–

.ةليسملا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:طاوغألا ةدحو –٣

،اسيئر ،طاوغألا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

ةــــــلاكولل ةـــــيبهسلا اــــيلعلا باـــــضهلل يوــــــــــهجلا رـــــــيدملا–
،ةيئاملا دراوملل ةينطولا

،ةدحولا ريدم–

.طاوغألا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:ولفآ ةدحو –٤
،اسيئر ،طاوغألا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

ةــــــلاكولل ةـــــيبهسلا اـــــيلعلا باـــــضهلل يوـــــهجلا رـــــيدـــملا–
،ةيئاملا دراوملل ةينطولا

،ةدحولا ريدم–

 .طاوغألا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

: طسو ةيوهجلا ةيريدملا ناونعب

:ةعموص ةدحو –١
،اسيئر ،ةديلبلا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل طسو يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ةديلبلا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 :ةيدملا ةدحو –٢
،اسيئر ،ةيدملا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل طسو يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ةيدملا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 : وزو يزيت ةدحو –٣
،اسيئر ،وزو يزيت ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل طسو يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.وزو يزيت ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

: فلشلا ةدحو –٤

،اسيئر ،فلشلا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل طسو يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.فلشلا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

: نالزغلا روس ةدحو –5

،اسيئر ،ةريوبلا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل طسو يوهجلا ريدملا–

، ةدحولا ريدم–

.ةريوبلا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 : ةعيلقلا ةدحو–٦

،اسيئر ،ةزابيت ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم –

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل طسو يوهجلا ريدملا –

،ةدحولا ريدم –

.ةزابيت ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم –

 : ةنايلم سيمخ ةدحو –7

،اسيئر ،ىلفدلا نيع ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل طسو يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ىلفدلا نيع ةلودلا كالمأريدم–
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ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا

ماــــــع ىلوألا ىداــــمج٣٢ يفخّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــق
دادـــعت ددـــحي ،٠٢٠٢ ةـــنس يــــفناج٩١ قــــــفاوملا١٤٤١
صاـــخلا دقــــعلا ةدــــمو اـــــهفينصتو لــــــغشلا بــــــصانم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا ناونعب تامدخلا وأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّنإ–

،ةيلاملا ريزوو–

،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا سيئرو–

8٣٤١ ماع رفص٣ يف خّرؤملا٣١-٦١ مقر نوناقلا ىضتقمب–
سلجملا ةليكشت ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣ قفاوملا
دعاوقلاو هئاضعأ نييعت تايفيكو ناسنإلا قوقحل ينطولا
،هريسو هميظنتب ةقلعتملا

يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١

 : ةديعسل ةيوهجلا ةيريدملا ناونعب

 : ةديعس ةدحو –١

،اسيئر ،ةديعس ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

دراوــــــملل ةــــينطولا ةـــــلاكوـلل ةدـــــيعس يوـــــهـــجلا رــــــــيدــملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.ةديعس ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 : ترايت ةدحو –٢

،اسيئر ،ترايت ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

دراوــــــملل ةـــــينطولا ةـــــلاكولل تراـــــيت يوــــــــهجلا رـــــيدملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.ترايت ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 : خيشلا يديس ضيبألا ةدحو –٣

،اسيئر ،ضيبلا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

دراوــــــملل ةـــــينطولا ةـــــلاكولل ةدـــــيعس يوـــــهجلا رـــــيدــــملا–
،ةيئاملا

،ةدحولا ريدم–

.ضيبلا ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

:برغ ةيوهجلا ةيريدملا ناونعب

 :نارهو ةدحو–١

،اسيئر ،نارهو ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

، ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل برغ يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.نارهو ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 :ةيناسلا ةدحو –٢

،اسيئر ،نارهو ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل برغ يوهجلا ريدملا–

،ةيناسلا ةدحو ريدم–

.نارهو ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 :نازيلغ ةدحو –٣

،اسيئر ،نازيلغ ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل برغ يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.نازيلغ ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 :ناسملت ةدحو –٤

،اسيئر ،ناسملت ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل برغ يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ناسملت ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

 :ركسعم ةدحو –5

،اسيئر ،ركسعم ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل برغ يوهجلا ريدملا–

،ةدحولا ريدم–

.ركسعم ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم–

ةينازيملا ةيريدم حلاصم ةنجللا ةنامأ ىلوتت:٣ةداملا
،ةماعلا ةيريدملل ةبسنلاب ةيئاملا دراوملا ةرازول لئاسولاو
ةــــــبسنلاب ةــــــينعملا ةــــــيئاـــملا دراوــــــملا تاـــــيرــــيدم حــــــلاــــصمو
.تادحولل

ةرازوو ةيلاملا ةرازول ناماعلا نانيمألا فلكي:٤ ةداملا
 .رارقلا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف دحاو لك ،ةيئاملا دراوملا

٤١ قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر٧١ يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.٩١٠2 ةنس ربمفون

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

ةيئاملا دراوملا ريزو

مامح يلع
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مــــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوـــــعألا فـــــيظوت تاــــيفيك ددــــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اــميسال ،مــهيلع قـــبطملا يـــبيدأتلا ماـــظنلا اذــــكو مــــهرييستب
،هنم8 ةداملا

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

 ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

بجر٧ يف خّرؤملا كرتشملا يرازوــلا رارـــقلا ىـــضتقمبو–
دادعت ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا٠٣٤١ ماع
ناوــــعألاب صاـــخلا دــــقعلا ةدــــمو اــــهفينصتو لــــغشلا بــــصانم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلاوأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،اهتيامحو ناسنإلا قوقح ةيقرتل ةيراشتسالا ةينطولا ةنجللا

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــسرملا  نــــم8 ةداــــملا ماـــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا

رارـــقلا اذــه  ددـــحي .هالـــعأ روــــكذملاو٧٠٠2 ةــــنس رــــبمتبس٩2
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت
ناوــــــعألاب صاـــخلا دــــقعلا ةدـــم اذــــكو اــــهفينصتو تاــــمدخلا وأ
لودجلل اقبط ناسنالا قوقحل ينطولا سلجملا ىدل نيلماعلا
: هاندأ

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماــعــلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

)١( ةدملا
 ددحم ريغ دقع

)٢( ةدملا
ددحم دقع

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا
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دادعت ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر٧ يف  خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٢ ةداملا
ةنجللا ناوـــنعب تاـــمدخلا وأ ةــــنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم
.اهتيامحو ناسنإلا قوقح ةيقرتل ةيراشتسالا ةينطولا

.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا

 .٠2٠2ةنس يفناج٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣2 يف رئازجلاب رّرح

 ينطولا سلجملا سيئر
ناسنإلا قوقحل

يراهزل ديزوب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

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


