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ةـّيميظنتميسارم
2٤٤١ ماع مّرحم2١ يفخّرؤم7٣2 –02 مقر يسائرموسرم

ةصاخلا ريبادتلا ددحي ،0202 ةنس تشغ١٣ قفاوملا
يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا راطإ
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و6–١9 ناــتداــمــلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءانــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤمـلا١2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتمـلاو٠99١ ةنس تشغ5١ قفاومـلا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع مّرحم٧2 يف خّرؤمـلا22–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،يراجتلا لجسلاب قلعتمـلاو٠99١ ةنس تشغ8١ قفاومـلا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع نابعش٣2 يف خّرؤمـلا٧٠–59 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تانيمأتلاب قلعتملاو599١ ةنس رياني52 قفاوملا5١٤١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىلإ ءوجللا مكحلا ةهج تأر اذإ:8 رركم١٤٤ ةداملا“
،اهسفن ءاقلت نم دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت لامعتسا

موصخلا يقاب طيحتوةماعلا ةباينلا يأر علطتست اهّنإف
موصخلا دحأ مدق وأ ةماعلا ةباينلا تضرتعا اذإف ،كلذب املع
هضفر ريربتل اعوفد هعافد وأ فوقوملا مهتملا وأ هعافد وأ
ضارتعالا اذه ةيدج مدع مكحلا ةهج تأرو ءارجإلا اذهل لاثتمالا
،نعـــــــــط يأل لباــــق ريــــغ ارارــــــــق ردــــــصتاهّنإف عوــــفدلا هذــــــــه وأ
.ءارجإلا اذه قفو ةمكاحـملا رارمتساب

ريس نع ارضحم ةيباقعلا ةسسؤملا طبض نيمأ رّرحي
ةفرعمب هلسري مث هعّقويو ،ةينقتلا هذه لامعتسا ةيلمع
،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ ةيباقعلا ةسسؤملا سيئر
.تاءارجإلا فلمب هقاحلإل

مامأ وأ /و هعامس ناكمب هلكوم ةقفر روضحلا عافدلل قحي
.”ةصتخملا مكحلا ةهج

نم هعافد وأ فارطألا دحأ بلط اذإ :9 رركم١٤٤ ةداملا“
،دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت مادختسا ةيئاضقلا ةهجلا

عالطتسا دعب ضفرلا وأ لوبقلاب بلطلا يف ةهجلا هذه ّتبت
زوجي هنأ ريغ،ةماعلا ةباينلاو مهعافد وأ فارطألا يقاب يأر
ميدـقـت دـعـب ةدـيدــج فورــظ ترــهــظ اذإ اــهرارــق ةــعــجارــم اــهــل
.”بلطلا

ةيناثلا ةرقــــفلا ماـــــكــــحأ قــــبـــــــــطـــت:٠١ رركم١٤٤ ةداملا“
ةباجإلا مهتملا ضفر لاح يف نوناقلا اذه نم٧٤٣ ةداملا نم
ةمكاحـملا ءارـــجإ ررـــقـــت اذإ ،روضحلا نـــع فـــلـــخـــتـــلا ررـــق وأ
 .دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتساب

قطنلا دنع دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتسا نكمي
.”ايروضح ةلاحلا هذه يف مكحلا نوكيو ،مكحلاب

ماكحألل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :١١ رركم١٤٤ ةداملا“
.”بابلا اذه يف ةدراولا

55١–66 مقر رمألا نم٣٧5 ةداملا مّمتتو لّدعت :6 ةّداملا
669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

ةاضق دحأ وأ ةموكحلا ءاضعأ دحأ ناك اذإ :٣٧5 ةداملا“
دحأ وأ عزانتلا ةمكحم وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا
مكاحـملا ىدحإ وأ ةيئاضقلا سلاجملا دحأ سيئر وأ ةالولا
ةلودلا ظفاحم وأ يئاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا وأ ةيرادإلا
ةحنج وأ ةيانج باكتراب ماهتالل الباق ،ةيرادإ ةمكحم ىدل
ةيروهمجلا ليكو ليحي ،اهتبسانمب وأ هماهم ةرشابم ءانثأ
بئانلا ىلع ،يّملسلا قيرطلاب ،فلملا ،ةيضقلاب رطخي يذلا
ةمكحـملل لوألا سيئرلا رطخي يذلا ايلعلا ةمكحـملا ىدل ماعلا
ةعباتملا تاءارجإ ةرشابمل ىرخأ ةمكحم نّيعي يذلا ايلعلا

.ةمكاحـملاوقيقحتلاو

ليكو ناك اذإ ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأ قبطت ال ،هّنأ ريغ
ىدبأ دق يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا
تايرحتلا ةلحرم لالخ تاءارجإلا فلمب ةبلاطملل هتاسامتلا
رركم١١2 ةداملا يف نّيبم وه امك ةعباتملا ةلحرم وأ ةيلوألا

.هالعأ٧

اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ةيمومعلا ىوعدلا كرحت ال
.”ةماعلا ةباينلا لبق نم ّالإ ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

55١–66 مقر رــــــمألا نم٤٧5 ةداــــــملا ماــــكحأ ىـــــغلت :7 ةّداملا
669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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وأ ريزولا وأ ةيمومعلا ةئيهلا لوؤسم نكمي ،هتحفاكمو
ءدب يف عورشلاب صخري نأ ،للعم ررقم بجومب ،يلاولا

نأ بجـيو .ةـيـموـمــعــلا ةــقــفصلا مارــبإ لــبــق تاــمدخلا ذــيــفــنــت
نم نيكمتلل طقف يرورض وه ام ىلع تامدخلا هذه رصتقت
.هالعأ ةروكذملا فورظلا ةهجاوم

دقاعتملا لماعتملاو ةدقاعتملا ةحلصملا نيب قافتالا تبثي
صوصنملا حلملا لاجعتسالا ةلاح يف لئاسرلا لدابت قيرط نع
.ةداملا هذه يف هيلع

نم٧2و١2 نيتداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب :٣ ةّداملا
ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا٧٤2–5١ مقر يسائرلا موسرمـلا

نكمي ،هالعأ روكذملاو5١٠2 ةنس ربمتبس6١ قفاوملا6٣٤١
،ةعيبطلا سفن نم تابلط ةدعب مايقلا ةدقاعتملا ةحلصملا

لماعتملا سفن عم ،ةللعم تاررقم وأ للعم ررقم بجومب
.دقاعتملا

2 نيتداملا يف روكذملا ررقملا نم ةخسن لسرت :٤ ةّداملا
ريزولا ىلإو ةبساحـملا سلجم ىلإ ،موسرملا اذه نم٣و
.ةيلاملاب فلكملا

اذه راطإ يف ةذفنملا تامدخلا نوكت نأ نكمي:٥ ةّداملا
ماربإ لبق ،ةيلام ةيوست لحم ،ةيئانثتسا ةفصب ،موسرملا

لبق نم اهيلع قداصملا ةمدخلا ءادأ دعبو ةيوستلا ةقفص
.صتخملا فرصلاب رمآلا

اذه ماكحأ بجومب ةذفنملا تامدخلا راطإ يف :6 ةّداملا
امهمو ،ةيوستلا ليبس ىلع ةيمومع ةقفص مربت ،موسرملا

عيقوت خيرات نم ءادتبا رهشأ )٠١( ةرشع لجأ يف ،رمأ نم نكي
.هالعأ نيتروكذملا ،٣و2 نيتداملا يف هيلع صوصنملا ررقملا

ةرقفلا يف ةروكذملا غلابملا تامدخلا غلبم ىدعتي امدنع
٧٤2–5١ مقر يسائرلا موسرمـلا نم٣١  ةداملا نم ىلوألا
ةنس ربمتبس6١ قفاوملا6٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا

ةئيهلا ىلع ةيوستلا ةقفص ضرعت ،هالعأ روكذملاو5١٠2
.اهتساردل ،ةيمومعلا تاقفصلل ةيجراخلا ةباقرلاب ةصتخملا

يضارتلا ىلإ ءوجللا ةدقاعتملا ةحلصملا نكمي :7 ةّداملا
راشتنا نم ةياقولا راطإ يف ةيمومع تاقفص ماربإل طيسبلا

نأ نكميو .هتحفاكمو )9١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو
.قوسلا يف ةلوادتملا راعسألا ساسأ ىلع تاضوافملا متت

ءاطعإ ةيلبقلا ةباقرلا تائيه ىلع بجي:٨ ةّداملا
يف اهب لّجعملا تافلملا ةجلاعم يف نيتصاخ ةيانعو ةيولوأ
)9١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا راطإ

.هتحفاكمو

،ةجاحلا دنع ،موسرملا اذه قيبطت تايفيك حضوت:٩  ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

6١٤١ ماع رفص9١ يف خّرؤمـلا٠2–59 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو599١ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىلوألا ىدامج9١ يف خّرؤمـلا٣٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج5 يف خّرؤمـلا2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاومـلا52٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا52٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع مّرحم١2 يف خّرؤمـلا١٠–6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاومـلا٧2٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤمـلا١١–٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون52 قفاومـلا82٤١ ماع
 ،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش8١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا9٣٤١
،مّمتملاو

2 يف خّرؤملا٧٤2–5١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو5١٠2 ةنس ربمتبس6١ قفاوملا6٣٤١ ماع ةجحلا يذ
 ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

يف خّرؤمـلا96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر62
)9١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريبادتلا ديدحت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
راطإ يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا ةصاخلا
)9١ - دــيـفوـــك( اــنوروــك سورـيف ءاــــبو راــشـتنا نــمةــياــقوـلا

.هتحفاكمو

موسرمـلا نم٣ ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:2 ةداملا
6٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا٧٤2–5١ مقر يسائرلا
راطإ يفو ،هالعأ روكذملاو5١٠2 ةنس ربمتبس6١ قفاوملا
)9١ - دـيـفوـــك( اــنوروــك سورـيـف ءاــبو راــشـتـنا نــم ةــياــقوـلا
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تامدخلا عومجم ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت :0١ ةّداملا
ةياقولا راطإ يف ،ةلهؤملا ةطلسلا نم ةصخر بجومب ،ةذفنملا

.هتحفاكمو )9١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم

٧٤2–5١ مقر يسائرلا موسرمـلا ماكحأ قبطت:١١ ةّداملا
ةنس ربمتبس6١ قفاوملا6٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا

،موسرملا اذه ماكحأ عم ضراعتت ال يتلا  ،هالعأ روكذملاو5١٠2
 .ةجاحلا دنع

ّةيـــمـسّرـلا ةدــــيرــجلا يــف موـــسرـملا اذــه رــشــنـي :2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

2٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم2٣2-02 مقر يذيفنت موسرم
تاـقـفـن عيزوــت لّدعــي ،0202 ةنس تـشغ22 قفاوـملا
.عاطق لك بسح0202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤-99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يفخّرؤمـلا٠٧٣–9١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82  قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٧22–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو899١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

داـــمتعا٠2٠2 ةـنـس ةــيـنازــيـم نــم ىـغـلي : ىلوألا ةّداملا
رانـــيد نوــيــلـم ةـــئاــمــســـمـخو رــييالـــم ةـــعـبرأهردــــق عــفد

رييالم ةعبرأ اهردق جمانرب ةصخرو )جد٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠5(
يف نادـّـيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.٤( رانيد نويلم ةئامسمخو
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر
)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط

هردق عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.٤( رانيد نويلم ةئامسمخو رييالم ةعبرأ

نويلم ةئامسمخو رييالم ةعبرأ اهردق جمانرب ةصخرو
عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.٤( رانيد
يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١
”ب” لودـجـلــل اــقــبــط )٠2٠2 ةـنسل يليـمـكـتــلا ةــيــلاملا نوــناــق
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيـــمـسّرـلا ةدــــيرــجلا يــف موـــسرـملا اذــه رــشــنـي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ22 قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس
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