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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ماع ناضـــمر٩ يفخّرؤــــم٩٤١-١2 مـــقر يذـــيـــفنتموسرم
لــقن نـمضــتي ،١202 ةنـــس ليربأ١2 قـــفاوــملا2٤٤١
ةــيـــــلـــخادلا ةرازو رــــــيـــيست ةـيـــنازـــيم يف داـــمـــتـــــعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناــــتداـــمـلا امــــيس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوـــــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مـــقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتـملاو٤891 ةنـــس ويـــلوي7 قـــفاوـــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمـــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــقر نوـــــناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربـــمســـيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
يف خرؤـــملا٠73-91  مــــقر يــــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــــملا87-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا٤٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاعامجلاو ةيلــخادلا رـــيزول ةـــصـــصـــخملا تادامـــــتعالا عــــيزوـــت
بجومب ريــــيستلا ةيــــنازيم نم ةـــينارمعلا ةئـــيهتلاو ةيلـــحملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

يف دّيـــــــقم )جد٠٠٠.٠٠٥.1( راــنيد فـــــــلأ ةــــئاـــمسمخو نوـــــــيلم
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم
نمألل ةينطولا ةيبودــنملا”2٥-13 مقر باـــــبلا يفو ةيــــــنارمعلا

.”ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا – قرطلا يف
هردــــق دامـــتعا12٠2 ةنــــس ةيـــنازــــيمل صـــصـــخي :2 ةّداملا

يف دّيــــقـــي )جد٠٠٠.٠٠٥.1( رانـــــيد فلأ ةئامــــسمخو نوـــيلــــم
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم
نمألل ةينطولا ةيبودنملا”1٥-33 مقر بابلا يفو ةينارمعلا

.”ةيلئاعلا حنملا – قرطلا يف
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا

اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةّيروهمجلل ّةيـــمـــسّرلا ةدــــيرــــــجلا يف رــــــــشـــــنــــــي يذـــــــلا موـــسرـــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ12 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر9 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
––––––––H–––––––––

ماع ناضمر٦١ يف خّرؤم0٧١-١2 مقر يذيفنتموسرم
طورش ددـــــــحي،١202 ةنس ليربأ٨2 قفاوملا2٤٤١
ةـــحونمملا ةـــيئابجلا ايازملا ىلع لوـــصحلا تايفيكو
''ةـــــــئشان ةــــــــسسؤم'' ةـــــمالع لمحـت يتلا تاــــــسسؤـــملل
.''ةنضاح'' ةمالع وأ

–––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

)عبات(قحلملا لودجلا
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ةانتقملا تازيهجتلا ةمئاق ىلع قداصي نأ بجي:٤ ةّداملا
ةلهؤملا ،''ةنضاح'' ةمالع لمحت يتلا تاسسؤملا فرط نم
بّصنملا ينقتلاو يملعلا سلجملا ،ءافعإلا اذه نم ةدافتسالل
ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ىدل
.هالعأ روكذملا ،)روتناف ايرجلأ(

ةكبــــشلل اقـــفو تازيــــــهجتلا هذــــه ةمئاق دادــعإ مــتي نأبجي
اهجذومن قفرملا ةيئابجلا ايازملا نم ةدافتسالا رارقب ةقحلملا

.موسرملا اذهب يناثلا قحلملاب
ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل طرتشي:٥ ةّداملا

ةيئابجلا حلاصملل ةينعملا ةسسؤملا ميدقت ،ةفاضملا ةميقلا
وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع حنم رارق ،ايميلقإ ةصتخملا

بجومب ةددحملا طورشلل اقفو اهل مّلسملا ،''ةنضاح'' ةمالع
2٤٤1 ماع مرحم72 يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةمئاــق اذــكو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا
.ةلاحلا بسح ،هالعأ٤و3 نيتداملا يف ةروكذملا تازيهجتلا

ةروكذملا قئاثولا ىلع عالطالا دعب ،ةيئابجلا حلاصملاموقت
ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش ميلستب ،هالعأ

.امهب لومعملا نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط
ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل طرتشي:٦ ةّداملا

قوقحلا نم %٥ لدعم قيبطتو داريتسالا دنع ةفاضملا ةميقلا
ةسسؤم'' ةــــمالـــع لــــمــــــحت يــــتلا ةســــــــسؤـــملا ميدـــقت ،ةيـــــكرـــمــــجلا

ةداملا يف روكذملا رارقلا ىلع ةدايز ،كرامجلا حلاصمل ''ةئشان
 .ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش ،هالعأ3

ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل طرتشي:٧ ةّداملا
لمحت يتلا ةسسؤملا ميدقت ،داريتسالا دنع ةفاضملا ةميقلا

روكذملا رارقلا ىلع ةدايز ،كرامجلا حلاصمل ''ةنضاح'' ةمالع
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش ،هالعأ٤ ةداملا يف

ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل طرتشي:٨ ةّداملا
نم ايلحم ةانتقملا تازيهجتلل ةبسنلاب ،ةفاضملا ةميقلا

وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع لمحت يتلا تاسسؤملا فرط
نم ءافعإلا ةداهش ةينعملا ةسسؤملا ميدقت ،''ةنضاح'' ةمالع
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا

رارق بجومب ''ةنضاح'' ةمالع بحس ةلاح يف:٩ ةّداملا
موـــسرـــملا يف ةددـــــحملا طورـــشلل اقـــفو ،ةيـــنـــطولا ةنــــجللا نم
قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72 يف خرؤـــملا٤٥2 -٠2 مقر يذيفنتلا

ايازملا هذه قيلعت متي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1
.ةمالعلا بحس خيرات نم ءادتبا ةيئابجلا

ةيئابجلا حلاصملا غيلبت ،هالعأ ةروكذملا ةنجللا ىلع ّنيعتيو
.''ةنضاح'' ةمالع بحس رارقب ايميلقإ ةصتخملا

،موسرملا اذه ماكحأب ةينعملا تارادإلا فلكت :0١ ةّداملا
لوــــمــعـــملا ميــــظــــنتلاو عيرــــشـــتلل اقـــفوو اهتاــــيحالــــص راـــطإ يف

.ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا ةبقارمو ةعباتم ىلع رهسلاب ،امهب
ّةيـــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رــــشـــني :١١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضـــمر61 يف رئازــــجلاب رّرح

.12٠2 ةنس
دارج زيزعلا دبع

ريزولاو ةيلاــملا رـــيزو نيب كرتـــــشملا رـــيرــــقتلا ىلعءانب –
ةــــفرـــعملا داـــصتـــقاب فلـــكـــملا لوألا رـــيزوــلا ىدلبدــــتـــنــــملا

،ةئشانلا تاسسؤملاو
1٤1و٥-211 ناــــــتداـــملا امـــــــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلعءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ىدامــج61 يف خرؤـــملا61-٠2 مـــقر نوـــناـــــقلاىـــضـــتقمبو –

نمـــــضتـــملاو٠2٠2 ةنـــس ربـــمــــسيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا
،هنم78و68 ناتداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤــــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربـمسيد82 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤــــملا87-12 مــــــقر يـــــسائرلا موــــــــسرملاىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنـس ربمــــتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72
عورشم''و ''ةئـــشان ةســـسؤم'' ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ

،اهريسو اهتليكشتو اهماهم ديدحتو ''لامعأ ةنضاح''و ''ركتبم
يف خرؤملا6٥3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ

،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو
٥1 يف خرؤملا٤٥ -٥9 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –

ددــــحــي يذلا٥991 ةنــــس رياربـــــف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر
،ةيلاملا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري
نوناقلا نم78و68 نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا

13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤـــملا61-٠2 مقر
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمـضـــتملاو٠2٠2 ةنـــــس رــــبـــمسيد
لوصحلا تايـــــفيكو طورـــش دـــيدـــحت ىلإ موسرملا اذـــه فدهي
لمــــحت يتلا تاســـــسؤـــملل ةــــحوـــنـــمملا ةـــيئاــــبـــجلا اــيازـــملا ىلع
.''ةنضاح'' ةمالع وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع

يتلا تاسسؤملا ،ةيئابجلا ايازملا نم ديفتست:2 ةّداملا
لصحتملا ،''ةنضاح'' ةمالع وأ ''ةئشان ةســـسؤم'' ةمالع لمحت
مرحم72 يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملل اقفو اهيلع
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع

ةانتقملا تازيهجتلا ةمئاق ىلع قداصي نأ بجي:3 ةّداملا
،''ةئشان ةسسؤم''ةمالع لمحت يتلا تاسسؤملا فرط نم
ينقتلاو يملعلا سلجملا ،ايازملا هذه نم ةدافتسالل ةلهؤملا
تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ىدل بّصنملا
يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ،)روتناف ايرجلأ( ةئشانلا

٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا6٥3-٠2 مقر
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون

ةكبشلل اقفو تازيهجتلا هذه ةمئاق دادعإ متي نأبجي
اهجذومن قفرملا ةيئابجلا ايازملا نم ةدافتسالا رارقب ةقحلملا

.موسرملا اذهب لوألا قحلملاب
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لوألا قحلملا

،)روتناف ايرجلأ( ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤمل ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ّنإ

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت–
،هنم68 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72 يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
اهماهم ديدحتو ''لامـــعأ ةــنضاح''و ''ركتبم عورــــشم''و ''ةئــــشان ةســـسؤـــم'' ةــمالـــع حــنمل ةيـــنطو ةنــــجل ءاشـــنإ نــــمضتملاو
،اهريسو اهتليكشتو

٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا6٥3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو

يذلا12٠2 ةنــــس ليرـــبأ82 قــــفاوملا2٤٤1 ماع ناـــضـــمر61 يف خرؤـــملا٠71-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
ةمالع وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةــــمالع لمحت يتلا تاسسؤملل ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا قيبطت تايفيكو طورش ددحي
،''ةنضاح''

................................................ يف خرؤملا ..................................... مقر ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع حنم رارق ىضتقمبو–
........................................................................................................................................................ : ةسسؤملل ةمّلسملا

.................................................................................................................................................. : يئابجلا فيرعتلا مقر
: يتأي ام رّرقي
ةروكذملا ةئشانلا ةسسؤملل يرامثتسالا عورـــشملا زاـــجنإ يف ةرـــشابم لــــخدت يتلا تازـــيهجتلا لــــهؤت: ىلوألا ةداملا

لدعم قيبطت عم ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل ،رارقلا اذهب قحلملا يف اهتمئاق ةقفرملاو ،هالعأ
.12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم68 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيكرمجلا قوقحلا نم %٥

: نم لك ىلإ ةهجوم ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ررقملا اذه دادعإ متي :2 ةداملا
،ينعملا–
،ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا–
.ةيكرمجلا حلاصملا–

ةيئابجلا ايازملا نم ةدافتسالا ررقم
)ةيكرمجلا قوقحلا نم %٥ لدعم قيبطتو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا(

...................... يفخرؤملا .............. مقر رارقلا

ةئشانلا ةسسؤملل يرامثتسالا عورشملا زاجنإ يف لخدت يتلا تادعملا ةمئاق

دّروملل أشنملا دلبدّروملاةيسايقلا تازيمملاتادعملا نييعت

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

.ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ةريشأت
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دّروملل أشنملا دلبدّروملاةيسايقلا تازيمملاتادعملا نييعت

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

.ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ةريشأت

يناثلا قحلملا

،)روتناف ايرجلأ( ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤمل ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ّنإ
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت–

،هنم78 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72 يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–

اهماهم ديدحتو ''لامعأ ةنضاح''و ''ركتبم عورشم''و ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ نمضتملاو
،اهريسو اهتليكشتو

٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا6٥3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو

يذلا12٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف خرؤملا٠71-12مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
ةمالع وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع لمحت يتلا تاسسؤملل ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا قيبطت تايفيكو طورش ددحي
،''ةنضاح''

............................................................... يف خرؤملا ..................................... مقر ''ةنضاح'' ةمالع حنم رارق ىضتقمبو–
.......................................................................................................................................................... : ةسسؤملل ةمّلسملا

..................................................................................................................................................... : يئابجلا فيرعتلا مقر
: يتأي ام رّرقي

ةروكذملا ةنضاحلا ةسسؤملل يراــمثتسالا عورــشملا زاــجنإ يف ةرـشابم لـــخدت يــتلا تازــيهجتلا لـــهؤت : ىلوألا ةداملا
ةداملا ماكحأل اقبط ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل ،رارقلا اذهب قحلملا يف اهتمئاق ةقفرملاو ،هالعأ
.12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم78

: نم لك ىلإ ةهجوم ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ررقملا اذه دادعإ متي :2 ةداملا
،ينعملا–
،ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا–
.ةيكرمجلا حلاصملا–

ةيئابجلا ايازملا نم ةدافتسالا ررقم
)ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا(

...................... يفخرؤملا .............. مقر رارقلا

ةنضاحلا ةسسؤملل يرامثتسالا عورشملا زاجنإ يف لخدت يتلا تادعملا ةمئاق


