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ةّيميظنتميسارم

زكرم ءاشنإ نــــمـــضــــتي ،91٠2 ةـــنــــس رــــياربـــف9 قــــفاوـــــــملا٠٤٤1 ماــــــع ةيناثلا ىدامج٤ يف خّرؤم٠٦–91 مقر يذيفنت  موسرم
...........................................................................................................................................................ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا

زــــكرــملا رــــــــــقــم لــــقن نمـــــضتي،91٠2 ةنــــس رـــــياربـــــف9 قـــــــفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤ يف خّرؤم1٦–91 مقر يذيفنت موسرم
.ةدــكيـكس ةـيالو ،ةدـــكيكس ةــيدلب ىـلإ ةــلفلف ةـيدلب نم ايدــسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا

فــــحـــــتــــم ءاــــشــنإ نمــــــــضتــــــي ،91٠2 ةنـــــس رــــيارـــــبف9 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامج٤ يف خّرؤم2٦–91 مقر يذيفنت  موسرم
..................................................................................................نارهو ةنيدمب رصاعملاو ثـــــــيدــــحلا نـــــفلل يــــنــــــطو يــــموـــــمع

رـــــييــــست تايفيك ددحي ،91٠2 ةنـــــس رــــيارـــــبف9 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامج٤ يف خّرؤم٣٦–91 مقر يذيفنت  موسرم
ىوـــتــــســــــــملاو ةبخــــنلا ييـــــضاير ريـــضــــحتل ينــــطولا قودنـــــصلا“ هناونع يذلا2٠٣–8٤1 مقر صاخلا صيصـــختلا باــــســـــح
.........................................................................“12٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا طـــــــــسوتــــملا ضـــــيبألا رحــــــبلا باــــــــــعلأل يلاــــــــــعـــلا

تاسسؤملا ةمئاق ممتي ،91٠2 ةنـــــس رــــيارـــــبف9 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامج٤ يف خّرؤم٤٦–91 مقر يذيفنت موسرم
ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2 يف خّرؤملا٥٦٤–٧9 مقر يذيفنتلا موسرملاب ةقحلملاةصصختملا ةيئافشتسالا

.................................................اهريسو اهميظنتو ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دعاوق ددحي يذلا٧991 ةنس

تـــــيوـــــصـــــتب قلعتي،91٠2 ةنـــــس رــــيارـــــبف91 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم٤٧–91 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................................جراخلا يف نيميقملا نييرئازجلا نينطاوـملا

ةّيدرف ميسارم

نيوكتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عـــــــيــــبر42 يف ةخّرؤــــــم ةيـــــــسائر ميسارم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

نيريدم ماهم ءاهنإ نانـــــمـــــضتي ،8102 ةنـــــس ربمـــــــسيد2 قفاوملا0441 ماــــع لوألا عــــيـــبر42 يف ناـــــخّرؤم نايــــسائر ناــــموسرم
...............................................................................................................................................................تايالولا يف ينهملا نيوكتلل

ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................ةلقروب نيينهملا

نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماــــــع لوألا عـــــيـــــبر42 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موسرم
..........................................................................................................................................................اقباس– ةرسألاو ينطولا

نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربــــمـــسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عــــيــــبر42 يف ةـــــخّرؤم ةيـــــسائر ميــــسارم
.................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

طاشنلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماــــــع لوألا عـــــيــــبر42 يفخّرؤـــــــم يــــسائر موــــــــسرم
.....................................................................................................................................ةريوبلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

تاساردلاب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو

ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةحصلا ةرازوـبماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا0441 ماـــع يناثلا عـــــــــيــــــبر٧1 يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــسائر موسرم
........................................................................................................................................................تايفشتسملاحالصإوناكسلاو

ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا0441 ماـــع يناثلا عـــــــــيــــــبر٧1 يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................فودـنـت ةــيالو يفناكسلاو
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ةّيميظنتميسارم
خّرؤملا٣٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرــــملا ىـــــضـــــتقمبو–

يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماع بجر12 يف
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت ددحي
،اهريسو يجولونكتلا

خّرؤملا1٣1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىـــــضـــــتقمبو–
8٠٠2 ةنس وياــم٣ قــــفاوـــملا92٤1 ماــــع يــــناــــثلا عيـــــــــبر٧2 يف

،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خّرؤملا٧٣1–11 مقر يذيــــفنــــتلا موــــسرملا ىضــتقمبو–
11٠2 ةنس سرام82 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا عيبر٣2 يف

،ميلاقألا ةيبذاجو ةئيهتل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو

خّرؤملا٦9٣–11 مــــقر يذيــــفنـــــتلا موسرملا ىضـتقمبو–
11٠2 ةنـــــس ربــــمفون٤2 قفاوملا2٣٤1 ماــــع ةجـــحلا يذ82 يف

ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ

خّرؤملا٣٤٤–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس ربمـــسيد٦2 قـــــفاوـــــــملا٣٣٤1 ماـــــــع رـــــــفـــــــص لّوأ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ثحبلا معد يمدختسم كالسأل

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

:يتأي ام مسري

موــسرملا نم2 ةداـــملا ماـــــكحأل اقيــــــبطت :ىلوألا ةداملا
2٣٤1 ماــــع ةجـــحلا يذ82 يف خّرؤملا٦9٣–11 مـــقر يذــــيفــنتلا
زكرم أشني ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا

يف ىــعدــيو ”مــــيلقإلا ةئيــــهت يف ثحـــــبلا زكرم“ ىّمـــــسي ثحب
 .”زكرملا “ صنلا بلص

يجولونكتو يملع عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم زكرملا
مقر يذــــيفـــنتلا موـــسرملا ماــــكحأل عضـــخي ،ةيعاطق ةغبـــص هل
قـــــــــــــفاوـــــــملا2٣٤1 ماـــــع ةــــجـــــحلا يذ82 يف خّرؤـــــــملا٦9٣–11
 .موسرملا اذه ماكحألو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2

فلكملا ريزولا ةياصو تحت زكرــــملا عـــــضوي :٢ ةداملا
.يملعلا ثحبلاب

.ةنيطنسق ةنيدم يف زكرملا رقم نوكي
يــــــنـطولا بارـــــتلا نــــم رـــــخآ ناـــــــكم يأ ىلإ هلـــــــقن نكـــــمـــــيو

فلــــــكملا رـــــيزولا رــــيرــــقت ىلع ءاــــنب ردــــصي موــــسرم بــــجوــــمب
.يملعلا ثحبلاب

ةيناثلا ىدامج٤ يفخّرؤم٠٦–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
نــــمـــضــــتي ،٩١٠٢ ةـــنــــس رــــياربـــف٩ قــــفاوـــــــملا٠٤٤١ ماــــــع
.ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤1 يف خّرؤملا92–٠9 مقر نوناــقلا ىـــــضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠–89 مقر نوناـــــقـلا ىضــــتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1 ماع
،يفاقثلا ثارتلا

ناضمر٧2 يف خّرؤملا٠2–1٠ مقر نوناقلا ىضــتقمبو–
ةئيهتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1 ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

ىدامج91 يف خّرؤملا٠1–٣٠ مقر نوناـــقلا ىضــتقمبو–
قــــلــــعـــــــتملاو٣٠٠2 ةنــــــس وــــــيلوي91 قفاوـــــــملا٤2٤1 ماــــــع ىلوألا

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

مّرحم12 يف خّرؤملا٦٠–٦٠ مقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤1 ماع
،ةنيدملل يهيجوتلا

بجر٦1 يف خّرؤملا2٠–٠1 مـــــقر نوناــــــقلا ىضــــتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا1٣٤1 ماع
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

عـــــيـــــبر81 يف خّرؤـــــملا12–٥1 مقر نوـناـــــقلا ىضــــتقمبو–
نمضــــتملاو٥1٠2 ةنــــس ربمـــــسيد٠٣ قــــــــفاوــــملا٧٣٤1 ماـــع لوألا
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا نوناقلا

خّرؤملا2٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشــــغ٥1 قـــــــفاوــــــــملا8٣٤1 ماـــــع ةدــــعـــــقلا يذ٣2 يف

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرــملا ىــــضـــــتـــــقمبو–
٧1٠2 ةنس تشـغ٧1 قــــــفاوـــــــملا8٣٤1 ماـــــــع ةدـــــعـــــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو



١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١
5م٩١٠٢ ةنس رياربف٠٢

٣٤1و٤–99 ناتّداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

خّرؤــــملا2٤2–٧1 مقر يــــسائرلا موسرـــــملا ىــــضتـــقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤـــــملا٣٤2–٧1 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتــــقمبو–
٧1٠2 ةنـــــس تـــــشغ٧1 قــــفاوـــــملا8٣٤1 ماــــع ةدــــعــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٥٦2–٠1 مقر يذيفنـــــتلا موــــسرملا ىضــــتقمبو–
٠1٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا1٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣1 يف

ينهملا نيوكتلا يف صــــــصختملا زكرملا ءاشــنإ  نمـــــضتملاو
  ،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو

خّرؤملا٤81–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦1٠2 ةنس ويــنوي22 قـــفاوـــملا٧٣٤1 ماع ناــــضمر٧1 يف

يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

: يتأي ام مسري

رقم لقــن ىـلإ موـــــسرـــــملا اذــــــه فدــــــــهـــــــي : ىلوألا ةّداملا
صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا زكرملا
موسرملا بجومب أشنملا ،ةلفلف ةيدلب نم ايدسج نيقوعملا
ماــــــــــــع ةدـــــــعـــــقــــلا يذ٣1 يف خّرؤـــــملا٥٦2–٠1 مــقر يذـــــيــــــفــــــنـــــتلا

ىلإ ،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنـــــس رــــبوـــتكأ12 قــــــــفاوـــملا1٣٤1
.ةدكيكس ةيالو ،ةدكيكس ةيدلب

تامازتلالاو قوقحلاو كالمألا عومجم لّوحت :٢ ةّداملا
صــــصـــخـــــــتملا زكرملل نيعباتلا نيمدختسملاو نيصبرتملاو

ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمــتلاو يـــــنهملا نيوــــــكتلا يف
ةيدلبب دوجوملا زكرمــــلل دـــــــيدــــــجلا رـــقـــــملا ىلإ ةلــــــفلف ةيدلـــــبب

.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةدكيكس

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذـه رــــشـــــــني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف9

ىيحيوأ دمحأ
–––––––––––H––––––––––

ةيناــــثلا ىدامج٤ يفخّرؤم٢٦–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
نمــــــــضتــــــي ،٩١٠٢ ةنـــــس رــــيارـــــبف٩ قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع
ثـــــــيدــــحلا نـــــفلل يــــنــــــطو يــــموـــــمع فــــحـــــتــــم ءاــــشــنإ

.نارهو ةنيدمب رصاعملاو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةفاقثلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

نم٧ ةداملا يف ةددحـملا ماهملا ىلع ةدايز :3 ةداملا
ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا٦9٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا

فلكي ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قـفاوـــــملا2٣٤1
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا جمارب زاجنإب زكرملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةقلعتملا ميلقإلا ةئيهت نيدايم يف

نم اهريوطتو اهرييستو ندملاو ميلاقألا ميظنت–
ةيداصـــــتقالاو ةيفاقــــثلاو ةيــــــعامـــــتجالاو ةــــــيئاــــــضفلا ةيـــــحاـــــنلا

،ةيئيبلاو

ىلع ةيخانملا رـــهاوـــظلاو ىرـــــبــــكلا رــــطاــــخـــــملا ريثأت–
،ميلقإلا ةئيهت

،ةيكذلا ندملاو ةيمقرلا ميلاقألا–

ةدعاسملاو ةيملعلا ثاــــحبألل ةدــــيدـــج تاودأ ريوطـــــــت–
.ميلاقألاب قلعتي اميف رارقلا  ذخأ ىلع

يفمهيلع صوصنملا ءاـضعألا ىلع ةداــــــيز:٤ ةداملا
82 يف خّرؤملا٦9٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣1 ةداملا
روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤1 ماع ةجحلا يذ
: يلثمم زكرملا ةرادإ سلجم مضي ،هالعأ

،ينطولاعافدلاريزو–

،ةينارمعلاةئيهتلاوةيلحـملاتاعامجلاوةيلخادلاريزو–

،ةنيدملاونارمعلاونكسلابفلكملاريزولا–

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألابفلكملاريزولا–

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلابفلكملاريزولا–

،ةيئاملا دراوملابفلكملاريزولا–

،)TAANA(ميلاقألاةيبذاجوةئيهتلةينطولاةلاكولا–

.)REDISOC(راديسوكةيداصتقالاةسسؤملا–

ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف9

ىيحيوأ دمحأ
–––––––––––H––––––––––

ةيناــــثلا ىدامج٤ يفخّرؤم١٦–٩١ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،٩١٠٢ ةنس ريارــبف٩ قــــــفاوـــــــــــملا٠٤٤١ ماع
ينهملا نيوكتلا يف صصختملا زكرملا رقم لقن
ةـيدلب نم ايدــسج نيقوعملا صاخــشألل نيـــــهمــــتلاو
.ةدــكيـكس ةـيالو ،ةدـــكيكس ةــيدلب ىـلإ ةــلفلف

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاريزو ريرقت ىلع ءانب–


