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يف خّرؤمـلا٠13 –٤9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤991 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ىلوألا ىدامج3
2٠3–96٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ريس تايفيكب
لّدعملا ،’’ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا’‘ هناونع يذلا

،مّمتملاو

يف خّرؤمـلا7٠1 –٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ليربأ12 قفاوملا63٤1 ماع بجر2
2٠3–2٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،’’ةقفنلا قودنص’‘ هناونع يذلا

: يتأي ام مسري

نوناــقلا نـم771 ةداــملا ماـــكــحأل اـــقــيــبــطــت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج٥2 يـف خرؤـمــلا61–12 مقر
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3
صيصخــتــلا باسح رــيــيست تاــيــفــيـــك موسرملا اذـــه ددـــحـــي
نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘ هناونع يذلا2٠3–96٠ مقر صاخلا
.’’ةقفنلاو ينطولا

صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :٢ ةّداملا
ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘ هناونعو2٠3–96٠ همقر
.’’ةقفنلاو

يسيئرلا رمآلا ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نوكي
.باسحلا اذه فرصب

رمآلا ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نوكيو
.باسحلا اذه فرصب يوناثلا

: ةيتآلا رطسألا باسحلا اذه نمضتي:٣ ةّداملا

،’’ينطولا نماضتلا تايلمع’‘ :١ رطسلا

،’’ةقفنلا’‘ :٢ رطسلا

ةحلاصملاو مــلــسـلا قاــثــيـم رــيـبادــت ذـــيــفـنت’‘ :٣ رطسلا
.’’ةينطولا

نادــــيــــقملا باسحلا اذــــه نــــم نارــــطسلا رــــّيسي نأ نــــكــــمــــي
ملسلا قاثـيـم رـيـبادـت ذـيـفـنـتـبو ةـقـفـنـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـقـفـنـلـل
امهتيوست بجي ،هنأ ريغ .فوشكملا ىلع ةينطولا ةحلاصملاو
ىدعتي ال لجأ يف ةلودلا ةينازيم نم صصخم قيرط نع
.ةيلام ةنس لك ةياهن

2٠3–96٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح يف ّديقي:٤ ةّداملا
: يتأي ام

: تاداريإلا باب يف

: ’’ينطولا نماضتلا تايلمع’‘:١ رطسلا

نيمأت تاداهش ىلع ةجردملا عباطلا قوقح جتان نم %٠٥ –
،تارايسلا

،رفسلا تازاوج ىلع عباطلا قوقح غلابم نم جد٠٠8 –

٣٤٤١ ماع نابعش٦١ يفخرؤـم٣٢١–٢٢ مـقر يذيفنت موسرم
رييسـت تايفيك ددحي،٢٢٠٢ ةـــنـس سرام٩١ قفاوملا

هناونع يذلا٢٠٣-٩٦٠ مقر صاخلا صيصختلا باــسح
.’’ةقفنلاو ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘

––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

1٤1و٥–211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوــــش8 يـف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

مرحم٤2 يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوناــقــلا ىــضـتــقـمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا1٠–39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3991 ةنس رياني91 قفاوملا31٤1 ماع بجر62
،هنم631 ةداملا اميس ال ،3991 ةنسل ةيلاملا نوناق

32٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤمـلا9٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا
،مهتيقرتو نيقوعملا

لوألا عيبر31 يف خرؤمـلا1٠–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو٥1٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا63٤1 ماع

،ةقفنلا قودنص

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم761 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،هنم771 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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،ةيلاملا نيناوق بجومب ةسسؤملا نماضتلا موسر جتان –

،يونعم وأ يعيبط صخش لكل ةيعوطلا تامهاسملا –

لزانتلا تايلمع ةعجارم نع جتانلا تاداريإلا جوتنم –
ريياعملا زواجتب تمت يتلا ةيمومعلا ةيراقعلا كالمألا نع
،ةلوبقملا

تاجوتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا جتان نم )جد1( دحاو رانيد –
،ةبلع وأ سيك وأ ةمزر لك نع ةيغبتلا

نيذلا نيمدختسملا نم ةعوفدملا ةيــلاــملا تاــــكارتشالا –
نم ،لقألا ىلع )%1( ةئاملا يف دحاو صيصختب نوموقي ال
اقبط ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل لمعلا بصانم
رفص٥2 يف خرؤمـلا9٠–2٠ مقر نوناقلا نم72 ةداملا ماكحأل
ةــياــمحـب قــلـعـتملاو2٠٠2 ةـنـس وـــياــم8 قــفاوـملا32٤1 ماــع
،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا

ةداعإ غلبم ىلع مسرلا جتان نم %2 لصاح نم ٠3% –
،لاقنلا فتاهلا يلماعتم ىلع قحتسملا قبسملا عفدلا ةئبعت

ةديدجلا ةيطاطملا رطألا ىلع مسرلا غلبم نم ٠3% –
.ةدروتسملا

: ’’ةقفنلا’‘:٢ رطسلا

يذلا2٠3–2٤1 مـقر صاــخلا صيــصـختـلا باــســح دــيـصر –
،لفقملا ’’ةقفنلا قودنص’‘ هناونع

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

،اهب نينيدملا نم اهليصحت متي يتلا ةقفنلا غلابم –

اقفو أشنت يتلا ةيئابجلا هبش وأ ةيئابجلا موسرلا –
،ةقفنلا قودنص ةدئافل ،هب لومعملا عيرشتلل

،اياصولاو تابهلا –

.ىرخألا دراوملا لك –

ةحلاصملاو ملـسلا قاـــثــــيــــم رــــيـــبادــــت ذـــيـــفـــنـــــت“:٣ رطسلا
: ”ةينطولا

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

: تاقفنلا باب يف

: ’’ينطولا نماضتلا تايلمع’‘:١ رطسلا

،ينطولا نماضتلا ناونعب ةلودلل ةيلاملا تاناعإلا –

،ةيعامتجالاو ةيريخلا تايعمجلا ةدئافل ةلودلا تاناعإ –

ةيئانلا قطانملا ىلإو نم دحاو قفارم عم نيماثجلا لقن –
،دالبلا لخادب

نوــموــقــي نــيذــلا لــمــعــلا باــحصأل ةــحوــنــمملا تاــناـــعإلا –
تاجايتحالا يوذ صاخشألل لمع بصانم زيهجتبو ةئيهتب
تاعامجلاو ةلودلا عم ةمربم تايقافتا راطإ يف ةصاخلا
.ةيلحملا

: ’’ةقفنلا’‘ :٢ رطسلا

.اهنم نيديفتسملل ةعوفدملا ةقفنلا غلابم –

ةحلاصملاو مــلـــسلا قاـــثـــيـــم رـــيـــبادــــت ذـــيـــفـــنــــت“:٣ رطسلا
: ”ةينطولا

دحأ عولضب تيلتبا يتلا ةمورحملا رسألل ةلودلا ةناعإ –
،باهرإلا يف اهبراقأ

ةيرادإ تاءارجإ عوضوم اوناك نيذلا صاخشألا ضيوعت –
ةاسأملاـــب ةـــلصتملا لاـــعـــفألا ببسب لـــمـــعـــلا نــــم حــــيرستــــلــــل
.ةينطولا

يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحت :5 ةّداملا
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا نيب كرـــــتشم رارـــــق بجومب باسحلا اذـــــه
.ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت :٦ ةّداملا
نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘ هناونع يذلا2٠3–96٠ مقر صاخلا
فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ’’ةقفنلاو ينطولا

.ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب

فادــهألا هـيـف ددـحـي لمــع جـماــنرــب فرـصــلاـب رـمآلا دـعــي
.اهزاجنإ لاجآ اذكو ةرطسملا

،موسرمـلا  اذهل ةفلاخملا ماكـــحألا عــيــمـــج ىغـــلــــت :٧ ةّداملا
خّرؤمـلا٠13-٤9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ اهنم اميس ال

٤991 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف
صاــخلا صيـصـخـتلا باـســح ريــيــست تاــيــفـيـكــب قـــلـــعــتـملاو
نــماضــتـلل صاــخلا قودــنصــلا’‘ هـــناوـنــع يذـــلا2٠3-96٠ مــقر
خّرؤمـلا7٠1–٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأو ،’’ينـطوــلا

ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ليربأ12 قفاوملا63٤1 ماع بجر2 يف
2٠3-2٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
.”ةقفنلا قودنص“هناونع يذلا

ةّيمـــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موـــــسرــــملا اذـــــه رـــــشـــنــــــي :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام91قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ


