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ةّيـــمـــسّرلا ةدـيرــــجلا يف نوــــناــــقلا اذــــه رـــشــــني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم5١-١٢ مقر نوناق
ةحفاكمب قلعـتي،١٢٠٢ ةنـــس رـــبــــمـــســـيد٨٢ قــــفاوــــملا
.ةعورشملا ريغ ةبراضملا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

3٤1و7-931و26و16 داوملا اميـسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم8٤1و5٤1و )2 ةرقفلا(٤٤1و

ماع رفص81 يف خّرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماـــع رفــص81 يف خّرؤــــملا651-66 مــــقر رـــمألا ىضــــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا95-57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع مرحم72 يف خرؤملا22-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنــس ويـــنوي32 قـــفاوـــملا52٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قـلـعـتملاو9٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1
،ممتملاو

نيثالث ةدمب دبؤملا نجسلا ةبوقع لادبتسا ىلع بترتيو
.”تاونس )٠1( رشعىلإ ةينمألا ةرتفلا صيلقت ،ةنس )٠3(

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:رركم831 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغلاو تاونس )5( سمخ
اـهاـيإ هـلّوـخـت يتـلا ةـطـلسلا لــمــعــتسا يموــمــع فــظوــم لــك
وأ ضرتعا وأ عنتما وأ يئاضق مكح ذيفنت فقول هتفيظو
.هذيفنت ادمع لقرع

صخش لك ،ةداملا هذه موهفم يف ،يمومعلا فظوملاب دصقي
سلاجملا دحأ يف وأ ايرادإ وأ ايذيفنت وأ ايعيرشت ابصنم لغشي
،ابـــختــنم وأ اّنيـــعم ناك ءاوـــس ،ةبــختـــنملا ةيـــلحــــملا ةيبــــعـــــشلا
رظنلا فرصب رجألا عوفدم ريغ وأ رجألا عوفدم ،اتقؤم وأ امئاد
.”هتيمدقأ وأ هتبتر نع

ماـع رـفص81 يف خرؤـملا651-66 مـقر رمألا ممتي:٣ ةّداملا
نيتداملاب ،هالعأ روكذملاو6691 ةنس وينوي8 قـفاوملا6831
:يتأي امك نارّرحتو ،رركم683و1 رركم781

تاونس )3( ثالث نم سبحلاب بقاعي:1رركم781 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠7 ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )7( عبس ىلإ
تارادإلا ىدــــحإ رـــقم قلــغب ،قـــح هـــجو رـــيـــغب ،موـــقي نــــم لك
ةمدخ مدقت ىرخأ ةسسؤم يأ وأ ةيمومعلا تاسسؤملا وأ

ضرغ يألو تناك ةليسو ةيأب ةيلحـملا تاعامجلا وأ ةيمومع
 .ناك

رشع ىلإ تاونس )5( سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغلاو تاونس )٠1(
ةلقرعىلإ ،هالـــعأ ىلوألا ةرـــقـــفـــلا يف ةروــــكذملا لاــــعــــفألا تدأ
يأ وأ ةيمومعلا تاسسؤملا وأ تارادإلا تارقمىلإ لوخدلا

وأ ةيلحـملا تاعامجلا وأ ةيمومع ةمدخ مدقت ىرخأ ةسسؤم
نم اهيمدختسم عنم وأ يداعلا اهريس وأ/و اهنم جورخلا
.مهماهمب مايقلا

تبكترا دق ةداملا هذه يف ةروكذملا لاعفألا تناك اذإو
رثكأ فرط نم وأ اهلامعتساب ديدهتلاب وأ ةوقلا لامعتساب
نم سبحلا ةبوقعلا نوكت ،حالسلا لمحب وأ )2( نيصخش نم
نــم ةــمارــغــلاو ةــنس )٠2( نــــــيرشع ىلإ تاوـــــــنس )٠1( رشع
.جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد1.٠٠٠.٠٠٠

ةررقملا ةبوقعلاب ةحنجلا هذه يف عورشلا ىلع بقاعيو
.”ةماتلا ةميرجلل

رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:رركم683 ةداملا“
وأ جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.52 نم ةمارغبو )2( نيتنس ىلإ
ةصخر نودبو لباقمب موقي نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
هنم ءزج وأ قيرط لالغتساب ،ةصتخملا ةيرادإلا ةهجلا نم
.تابكرملل فقومك ةصاخ وأ ةيمومع ةحاسم وأ

ةجتانلا ةيلاملا غلابملا ةرداصمب ةيئاضقلا ةهجلا رمأت امك
.”ةحنجلا هذه نع
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نم ّدــــحلل ةليـــــفكلا تاءارــــجإلا ةـــلودلا ذـــــخـــــتت :٤ ةّداملا
:اميس الو ،ةعورشملا ريغ ةبراضملا

،قاوسألا يف ةيرورضلا عئاضبلاو علسلا ريفوت نامض –

دصق ةمئالملا تاءارجإلا ذاختال ةظقيلا تايلآ دامتعا –
،ةردنلا راثآ نم ّدحلا

،ينالقعلا كالهتسالا عيجشت –

متي تاعاشإ يأ يشفت ضحدل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا –
يف عــفرــلاو قوسلا يف بارــطضا ثادــحإ ضرــغــب اـــهـــجـــيورـــت
،ةتغابمو ةيئاوشع ةقيرطب راعسألا

عئاضبلاو علسلل رربم ريغ بحس وأ نيزخت يأ عنم –
.راعسألا عفر ضرغب ةردنلا ةلاح ثادحإل

ةبراضملا ةحفاكم يف ةيلحـملا تاعامجلا مهاست:5 ةّداملا
: يتأي ام اميس ال ،لالخ نم ةعورشملا ريغ

تاذ داوملا وأ ةيرورضلا داوملا عيبل طاقن صيصخت –
لخدلا باــحـــصأ عم بـــساـــنـــتت راعـــــسأب ،عـــساولا كالهتــــسالا
ةيئانثتسالا تالاحلاو مساوملاو دايعألا يف ةصاخ ،فيعضلا
،راعسألا يف اعافترا ًةداع فرعت يتلا

عئاضبلاو علسلا يف ةردنلا لاكشأ لكل رّكبملا دصرلا –
وأ ةيرورضلا داوملا اهنم اميس الو ،يلحـملا ىوتسملا ىلع
 ،عساولا كالهتسالا تاذ داوملا

.راعسألا ليلحتو ةيلحـملا قوسلا ةيعضو ليلحتو ةسارد –

يف مالعإلا لئاسوو يندـــملا عـــمـــتـــجملا مــــهاـــــسي :6 ةّداملا
ةيعوتلا ديشرت ةيلمع طيشنتو ةيكالهتسالا ةفاقثلا ةيقرت
،بلطلاو ضرعلا ةدعاقب لالخإلا مدعو كالهتسالا ةنلقع فدهب
كلتو ةيئانثتسالا تالاحلاو مساوملاو دايعألا يف ،اميس ال
.ةثراك عوقو وأ ءابو يشفت وأ ةئراط ةيحص ةمزأ نع ةمجانلا

ثلاثلا لصفلا

ةيئارجإلا دعاوقلا

،ةيئاضقلا ةطرـــــشلا ناوــــعأو طاــــبــــض نـــع الــــضـــــف:7 ةّداملا
:نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ةنياعمل لهؤي

ةبقارملاب ةصاخلا كالسألل نوعباتلا نولهؤملا ناوعألا–
،ةراجتلاب ةفلكملا ةرادإلل نوعباتلا

.ةيئابجلا ةرادإلا حلاصمل نوعباتلا نولهؤملا ناوعألا–

ايئاقلت ةيمومعلا ىوعدلا ةماعلا ةباينلا كّرحت :٨ ةّداملا
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف

ماع رفص81 يف خرؤملا6٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعب–

،ناملربلا ةقداصم دعبو

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةبراضملا ةحفاكم ىلإ نوناقلا اذه فدهي:ىلوألا ةّداملا
.ةعورشملا ريغ

:يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفمب ،دصقي:٢ ةّداملا

ءافخإ وأ نيزـــخت لك:ةـــــعورـــشـــملا رـــيــــغ ةـــبراـــضـــملا –١
بارطضاو قوــــــسلا يف ةردن ثادــــحإ فدــــهب عئاـــضبلا وأ علــــسلل

وأ علسلا راعسأ يف عنطصم ضفخ وأ عفر لكو ،نيومتلا يف
وأ رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب ةيلاملا قاروألا وأ عئاضبلا

يأ وأ ةينورتكلإلا لئاسولا لامعتسا وأ طيسو قيرط نع
.ىرخأ ةيلايتحا لئاسو وأ قرط

:ةعورشملا ريغ ةبراضملا ليبق نم ربتعيو

روهمجلا نيب ادمع ةضرغم وأ ةبذاك ءابنأ وأ رابخأ جيورت–
ةقـــــيرــطب راعـــسألا عـــفرو قوـــسلا يف بارــــطــــضا ثادـــحإ ضرـــــغب
،ةرربم ريغو ةتغابم

راعسألا يف بارطضا ثادحإ ضرغب قوسلا يف ضورع حرط–
،انوناق ةددحـملا حبرلا شماوه وأ

اهقبطي ناك يتلا كلت نع ةعفترم راعسأب ضورع ميدقت–
،ًةداع نوعئابلا

،تاقافتا ىلع ءانب وأ ةيعامج وأ ةيدرف ةفصب ،مايقلا–
نع جتان ريغ حبر ىلع لوصحلا ضرغب قوسلا يف ةيلمعب
،بلطلاو ضرعلل يعيبطلا قيبطتلا

ةميق ضفخ وأ عفر ىلإ فدهت يتلا تاروانملا لامعتسا–
.ةيلاملا قاروألا

ةيبلتل عئاضب وأ علس نم يفكي ام دوجو مدع:ةردنلا –٢
.ضرعلا صقنو اهيلع بلطلا ةدايز ببسب ناكسلا تاجايتحا

يناثلا لصفلا

ةعورشملا ريغ ةبراضملا ةحفاكم تايلآ

نامضل ةينطو ةيجيتارتسا دادعإ ةلودلا ىلوتت:٣ ةّداملا
راعسألا رارقتسا ىلع لمعلاب ،قوسلا ىوتسم ىلع نزاوتلا

ةردقلا ىلع ظافحلا دصق ةعورشملا ريغ ةبراضملا نم ّدحلاو
عفرلا ضرغب فورظلا لالغتسا عنمو نينطاوملل ةيئارشلا

وأ ةيرورضلا داوملا اهنم اميس الو ،راعسألا يف رّربملا ريغ
.عساولا كالهتسالا تاذ داوملا
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اقبط هقيلعتو همكح رشنب رمأي نأ يضاقلا ىلع بجيو
.تابوقعلا نوناق نم81 ةداملا ماكحأل

ةنادإلاب مكحلا ةلاح يف ،ةيئاضقلا ةهجلل زوجي:7١ ةّداملا
مكحت نأ ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإب
طاشنلا ةسرامم نم عنملاو لعافلل يراجتلا لجسلا بطشب
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو يراجتلا

.ةبوقعلا هذهل لجعملا ذافنلاب مكحت نأ اهلو

باكترال لمعتسملا لحـملا قلغب رمأت نأ  اهل زوجي امك
،)1( ةدحاو ةنس اهاصقأ ةدمل هلالغتسا نم عنملاو ةميرجلا
.ةينلا نسح ريغلا قوقحب لالخإلا نود

ةنادإلاب مكحلا ةلاح يف ةيئاضقلا ةهجلا مكحت:٨١ ةّداملا
ةرداصمب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإب
لاومألاو اهباكترا يف ةلمعتسملا لئاسولاو ةميرجلا لحم
.اهنم ةلّصحتـملا

ىدحإ بكتري يذلا يونعملا صخشلا بقاعي:٩١ ةّداملا
صوصنملا تابوقعلاب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا

.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

اهيلع صوصنملا حنجلا يف عورشلا ىلع بقاعي:٠٢ ةّداملا
.ةماتلا ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب نوناقلا اذه يف

كيرــشلاو لعاـــفلل ةررقـــملا تابوقـــعلاب بقاــــعي:١٢ ةّداملا
صوصنملا مئارجلا باكترا ىلع ،ةليسو يأب ،ضرحي نم لكو
.نوناقلا اذه يف اهيلع

،تابوقعلا نوناق نم35 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود:٢٢ ةّداملا
اذه يف اهيلع صوصنملا حنجلا ىدحإبكترا نم ديفتسي ال
ةبوقعلا )1/3( ثلث دودح يف ّالإ ةففخملا فورظلا نم نوناقلا
.انوناق ةررقملا

ةــيــــنمألا ةرـــتـــفلاب ةقلـــعـــتملا ماــــكـــحألا قـــبــــطــــت:٣٢ ةّداملا
صوصنملا مئارجلا ىلع تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

.نوناقلا اذه يف اهيلع

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

رـمألا نم٤71و371و271 داوملا ماـكحأ ىـغلت:٤٢ ةّداملا
وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خّرؤـملا651-66 مقر

.ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس

ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نوــــناـــقلا اذـــــه رـــشـــنــــي :5٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

لاجم يف ةطشانلا ةينطولا تايعمجلا نكمي :٩ ةّداملا
مامأ ىوكش عاديإ ،ررضتم صخش يأ وأ كلهتسملا ةيامح
مئارــجلا يف يــــندـــم فرــــطك سيـــسأـــتلاو ةـــيئاـــضـــقلا تاـــــهـــجلا
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

نم8٤و7٤ نيتداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:٠١ ةّداملا
ةينكسلا تالحـملا شيتفت زوجي ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق
وأ ةيروهمجلا ليكو نع رداص بوتكمو قبسم نذإ ىلع ءانب
وأ راهنلا تاعاس نم ةعاس لك يف ،صتخملا قيقحتلا يضاق
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف قيقحتلا دصق ،ليللا
.نوناقلا

نم56و15 نيــتداـــملا ماــــكحأ نع رظـــنلا ضــــغب :١١ ةّداملا
فيقوتلل ةيلصألا ةدملا ديدمت زوجي ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق
نيترم ،صتخملا ةيروهمجلا ليكو نم بوتكم نذإب ،رظنلل
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلاب رمألا قلعت اذإ )2(

عبارلا لصفلا

ةيئازج ماكحأ

سبحلاب ةعورشملا ريغ ةبراضملا ىلع بقاعي:٢١ ةّداملا
نم ةمارغبو تاونس )٠1( رشع ىلإ تاونس )3( ثالث نم
.جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد1.٠٠٠.٠٠٠

هالعأ21 ةداملا يف ةروكذملا لاعفألا تعقو اذإ :٣١ ةّداملا
وأ بيلحلا وأ ةـــفاـــجلا لوـــقـــبلا وأ اهـــتاقــــتشمو بوــــبـــــحلا ىلع
دوقولا داوم وأ ّنبلا وأ ركسلا وأ تيزلا وأ هكاوــفلا وأ رـــضـــــخلا
رشع نم سبحلا نوكت ةبوقعلا نإف ،ةينالديصلا داوملا وأ
جد٠٠٠.٠٠٠.2 نم ةمارغلاو ةنس )٠2( نيرشع ىلإ تاونس )٠1(
.جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 ىلإ

،هالعأ31 ةداملا يف ةروكذملا لاعفألا تبكترا اذإ :٤١ ةّداملا
وأ ةئراط ةيحص ةمزأ روهظ وأةيئانثتسالا تالاحلا لالخ
نـــجسلا نوـــكت ةبوـــقــــعلا نإف ،ةــــثراـــــك عوــــقو وأ ءاــــبو يــــشـــفت
ةمارغلاو ةنس )٠3( نيثالث ىلإ ةنس )٠2( نيرشع نم تقؤملا

.جد٠٠٠.٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 نم

،هالعأ31 ةداملا يف ةروكذملا لاعفألا تبكترا اذإ:5١ ةّداملا
نجسلا نوكت ةبوقعلا نإف ،ةمظنم ةيمارجإ ةعامج فرط نم
.دبؤملا

صوصنملا مئارجلا ىدحإب ةنادإلاب مكحلا ةلاح يف:6١ ةّداملا
نم عنملاب لعاـــفلا ةبــــقاـــعم زوــــجي ،نوــــناـــقلا اذــــه يف اهيــــلع
.تاونس )5( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم ةماقإلا

رثكأ وأ قح ةسرامم نم عنملاب مكحي نأ يضاقلل زوجيو
،تابوقعلا نوناق نم1 رركم9 ةداملا يف ةروكذملا قوقحلا نم
اذه يف اهيلع صوصنم ةحنجب قلعتي ةنادإلاب مكحلا ناك اذإ
.نوناقلا


