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ضّوعت ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم3 رركم٥92 ةداملا –
.نوناقلا اذه نم3 ةداملاب

ةيئاضقلا تاءارجإلا يف ةاغلملا داوملاىلإ ةراشإ لك ضّوعتو
نم2 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،تايفيكلا سفنل اقفو ةيراجلا

.تابوقعلا نوناق

ّةيــــمـــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف نوـــــناــــقـــــلا اذــــــه رـــــشــــنـــــي :٨٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٦0-0٢ مقر نوناق
مـــــــقر رمألا مّمــــتيو لّدعــــي ،0٢0٢ ةنــــس لــــــيرـــبأ٨٢
٨ قــــفاوـــملا٦٨3١ ماــــع رـــفـــص٨١ يفخّرؤـــــملا٦٥١-٦٦
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(٧3١و٦3١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و٠٤١و83١و

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا

ةّجحلا يذ8١ يفخّرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو999١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا9١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ماع بجر8١ يفخّرؤملا٧٠-٥٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٦2٤١
،ةصاخلا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف ميلعتلا مكحت يتلا

ةيناثلا ىدامج9١ يفخّرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع مّرحم٥١ يفخّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نـمـــضـــتــــملاو8٠٠2 ةــــنـــــس رــــــيانـــــي32 قفاوــــملا92٤١
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

ماع رفص٦١ يفخّرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رــيارــبــف32 قـــفاوملا92٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

ماع لاّوش8١ يفخّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤١

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رمألا ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر

.مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا مّمتي:٢ ةّداملا
٥9 داومب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
٥9و٤رركم٥9و3رركم٥9و2 رركم٥9و١ رركم٥9و رركم
:يتأي امك رّرحت ،٥ رركم

تاونس )٥( سمخ نم سبحلاب بقاعي:رركم٥9 ةّداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٧ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو تاونس )٧( عبس ىلإ
نم ،تناك ةليسو يأب ،ةيزم وأ ةبه وأ الاومأ ىقلتي نم لك
يأ نم وأ ةصاخ وأ ةيمومع ةئيه يأ وأ ةسسؤم وأ ةلود

دصق ،هجراخ وأ نطولا لخاد ،يونعم وأ يعيبط صخش
رارقتساب وأ ةلودلا نمأب ساسملا اهنأش نم لاعفأب مايقلا

ةمالسلا وأ ةينطولا ةدحولاب وأ يداعلا اهريسو اهتاسسؤم
ماظنلاو نمألاب وأ رئازجلل ةيساسألا حلاصملاب وأ ةيبارتلا
.كلذ ىلع ضرحي وأ نييمومعلا

وأ ةيعمج راطإ يف لاومألا يقلت مت اذإ ةبوقعلا فعاضت
.”هتيمست وأ هلكش ناك امهم ميظنت وأ ةمظنم وأ ةعامج

بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:١رركم٥9 ةّداملا“
تاوــــنس )٠١( رشع ىلإ تاوــــــــــــــــنس )٥( سمــــخ نــــم سبحلاــــب
موقي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو
ةربدم ةطخل اذيفنت ،رركم٥9 ةّداملا يف ةروكذملا لاعفألاب
.”هجراخ وأ نطولا لخاد

صوصنملا لاعفألا ىلع بترت اذإ:2رركم٥9 ةّداملا“
وأ ةيانج باكترا ،١ رركم٥9و رركم٥9 نيتداملا يف اهيلع
،اسبح تاونس )٥( سمخ نم رثكأب اهيلع بقاعي ةحنج
ةـحــنجلا وأ ةــياــنــجــلــل ةررــقملا تاــبوــقــعــلاــب لــعاــفــلا بقاــعــي
.”ةبكترملا
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حنجلا باكترا يف ةلواحـملا ىلع بقاعي:3رركم٥9 ةّداملا“
2 رركم٥9و١رركم٥9و رركم٥9 داوملا يف اهيلع صوصنملا

.”ةماتلا ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب نوناقلا اذه نم

اهيلع صوصنملا تابوقعلا نع الضف:٤رركم٥9 ةّداملا“
لعافلا بقاعي ،2رركم٥9و١رركم٥9و رركم٥9 داوملا يف

يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم رثكأ وأ قح نم نامرحلاب
.”نوناقلا اذه نم١ رركم9 ةّداملا

،ةينلا نسح ريغلا قوقحب لالخإلا نود:٥رركم٥9 ةّداملا“
ةزهجألاو لئاسولاو تابهلاو كالمألاولاومألا ةرداصمب مكحي
صوصنملا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج باكترال ةمدختسملا

اذه نم2رركم٥9و١رركم٥9و رركم٥9 داوملا يف اهيلع
وأ يكنبلا باسحلا قالغإو اهنم ةلصحتملا لاومألاو نوناقلا
.”هقيرط نع لاومألا يقلت مت يذلا يديربلا

٠٦١و8٤١و٤٤١ داوــــــملا ماــــــكــــحأ مّمـــتـــتو لّدـــــعـــت:3 ةّداـــــملا
٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا نم3رركم
:يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا

)3(ثالث ىلإ رهشأ)٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٤٤١ ةّداملا“
ىدحإب وأ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نمةمارغبو تاونس
وأ افظوم وأ ايضاق ناهأ نم لك ،طقف نيتبوقعلا نيتاه

لوقلاب ةيمومعلا ةوقلا لاجر دحأ وأ ادئاق وأ ايمومع اطباض
وأ مهيلإ ءيش يأ ميلست وأ لاسرإب وأ ديدهتلا وأ ةراشإلا وأ
وأ مهفئاظو ةيدأت ءانثأ نيينلعلا ريغ مسرلا وأ ةباتكلاب

مهرابتعاب وأ مهفرشب ساسملا دصقب كلذو ،اهتيدأت ةبسانمب
.مهتطلسل بجاولا مارتحالاب وأ

تاونس )3( ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
ةناهإلا تناك اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغلاو
يف تعقو دق رثكأ وأ فّلحم وضع وأ ٍضاق ىلإ ةهجوملا

.يئاضق سلجم وأ ةمكحم ةسلج

مامإ ىلإ ةهجوم ةناهإلا تناك اذإ ةبوقعلا سفن قبطت
 .تادابعلا ةيدأت ةبسانمب دجسملا يف تعقوو

نأب رمأت نأ تالاحلا عيمج يف ةيئاضقلا ةهجلل زوجيو
ةقفن ىلع هيف تددح يتلا طورشلاب قلعيو مكحلا رشني
ىصقألا دحلا فيراصملا هذه زواجتت نأ نود هيلع موكحـملا
.”هالعأ ةنّيبملا ةمارغلل

)٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:8٤١ ةّداملا“
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس
وأ نيفظوملا دحأ وأ ةاضقلا دحأ ىلع ةوقلا وأ فنعلاب ىدعتي
يف نييمومعلا طابضلا وأ ةيمومعلا ةوقلا لاجر وأ داوقلا

.اهترشابم ةبسانمب وأ مهفئاظو لامعأ ةرشابم

وأ ضرم وأ حرج وأ ءامد ةلاسإ فنعلا نع بترت اذإو
وأ ةاضقلا دحأ دض ءاوس دّصرت وأ رارصإ قبس نع عقو
وأ ،يئاضق سلجم وأ ةمكحم تاسلج يف نيفّلحـملا ءاضعألا

ةبوقعلا نوكت ،تادابعلا ةيدأت ةبسانمب دجسملا يف مامإ ىلع
تاونس )٠١( رشع ىلإ تاونس )٥( سمخ نم تقؤملا نجسلا

.جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغلاو

.”........................)رييغت نودب يقابلا(....................

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:3رركم٠٦١ ةّداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس )٥( سمخ
ةدعملا نكامألا سيندت وأ مده وأ بيرختب ادمع ماق نم لك
.”ةدابعلل

ءزجلا نم ثلاثلا باتكلا نم لوألا بابلا مّمتي:٤ ةّداملا
٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا نم يناثلا
سداس لصفب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا

ماظنلاب سمت ءابنأ وأ رابخأ جيورتو رشن” هناونع رركم
رّرحيو ،رركم٦9١ ةّداملا لــــمــــشــــيو ،”نيــــيــــموـــمــــعـــــلا نــــمألاو
 :يتأي امك

 رركم سداسلا لصفلا"

ءابنأ وأ رابخأ جيورتو رشن
"نييمومعلا نمألاو ماظنلاب سمت

)3( ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:رركم٦9١ ةّداملا"
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نم ةمارغبوتاونس
ةبذاك ءابنأ وأ ارابخأ ،تناك ةليسو يأب ،ادمع جوري وأ رشني
نمألاب ساسملا اهنأش نم نوكي روهمجلا نيب ةضرغم وأ
.ماعلا ماظنلا وأ يمومعلا

 .”دوعلا ةلاح يف ةبوقعلا فعاضت

ءزجلا نم ثلاثلا باتكلا نم لوألا بابلا مّمتي:٥ ةّداملا
٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا نم يناثلا
نماث لصفب ،هالعأ روكذـملاو٦٦9١ ةنـــس وـــيـــنوـــي8 قــــفاوـــملا

تادـــعاسملاو تاـــناـــعإلا ىلع لوصحـــلـــل رـــيوزـــتــــلا“ هــــناوــــنــــع
١رركم3٥2 داوملالمشيو ،”ةيعامتجالا تاءافعإلاو ةيمومعلا

،٥رركم3٥2و٤ ررــكــم3٥2و3رركم3٥2و2رركم3٥2و
 :يتأي امك ررحتو

 نماثلا لصفلا"

تادعاسملاو تاناعإلا ىلع لوصحلل ريوزتلا
"ةيعامتجالا تاءافعإلاو ةيمومعلا

بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:١رركم3٥2 ةّداملا“
نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب
وأ تاناعإ ىلع لصحتي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٠١
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تاعامجلا وأ ةلودلا نم ةينيع وأ ةيدام وأ ةيلام تادعاسم
يف تاءافعإ ىلع وأ ىرخأ ةيمومع ةئيه يأ وأ ةيميلقإلا
حيرصتلا وأ قئاثولا يف ريوزتلا قيرط نع ،يعامتجالا لاجملا
.ةصقان وأ ةئطاخ تامولعم لامعتساب وأ بذاكلا

يف ،قح هجو نودب رمتسي نم لك ةبوقعلا سفنب بقاعيو

تاءافعإلاو تادعاسملاو تاناعإلا نم ةدافتسالا يف وأ يقلت

طورشل هئافيتسا لاوز دعب ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

.اهيلع لوصحلا

تاونس )3( ثالث ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعيو

لّوحي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو

.ةّداملا هذه يف ةروكذملا تادعاسملاو تاناعإلا ةهجو

.”ةبوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يف

اهيلع صوصنملا تابوقعلا نع الضف:2رركم3٥2 ةّداملا“

تاناعإلا درب ،ةنادإلا ةلاح يف ،مكحي ،١ رركم3٥2 ةّداملا يف

تاءافعإلا وأ ةينيعلا وأ ةيداملا وأ ةيلاملا تادعاسملا وأ

لاومألا ةرداصمبو اهتميق وأ قح هجو ريغب اهيلع لصحتملا

 .”اهنم ةلصحتملا

بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:3رركم3٥2 ةّداملا“

نم ةمارغبو تاونس )٥( سمخ ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب

دعاسي وأ لّهسي يذلا فظوملا ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠١

تاءافعإلا وأ تادعاسملا وأ تاناعإلا ىلع لوصحلل صخش يأ

.“قح هجو نودب لصفلا اذه يف ةروكذملا

صوصنملا مئارجلاب ةنادإلا ةلاح يف:٤رركم3٥2 ةّداملا“

نم نامرحلاب لعافلا بقاعي نأ نكمي ،لصفلا اذه يف اهيلع

١ رركم9 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم رثكأ وأ قح

.”نوناقلا اذه نم

حنجلا باكترا ةلواحم ىلع بقاعي:٥ رركم3٥2 ةّداملا“

ةررقملا تابوقعلا سفنب لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا

.”ةماتلا ةميرجلل

ءزجلا نم ثلاثلا باتكلا نم لوألا بابلا مّمتي:٦ ةّداملا

٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا نم يناثلا

عسات لصفب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا

،”تاـــــــــقباـــــسملاو تاناــــحتمالا ةــــهازـــــنب ساــــســـــــملا ”هناونــــــــع

3٥2و8رركم3٥2و٧ رركم3٥2و٦رركم3٥2 داوملا لمشيو

ررحتو ،2١رركم3٥2و١١رركم3٥2و٠١رركم3٥2و9رركم

:يتأي امك

عساتلا لصفلا"

"تاقباسملاو تاناحتمالا ةهازنب ساسملا

ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:٦رركم3٥2 ةّداملا“
،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث
رشنب ،تاقباسملا وأ تاناحتمالا ءانثأ وأ لبق ،ماق نم لك
ةــيــئاـــهـــنـــلا تاـــناـــحـــتـــمالا ةـــبوـــجأ وأ/و عـــيضاوـــم بيرست وأ
تاـقــباسم وأ يوــناــثــلا وأ طسوــتملا وأ يئادــتــبالا مــيــلــعــتــلــل
تاقباسملاو نيينهملا نيوكتلاو ميلعتلا وأ يلاعلا ميلعتلا
.ةينطولا ةينهملا

يف حشرتملا لحم لحي نم لك تابوقعلا سفنب بقاعي
هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا تاقباسملاو تاناحتمالا
.”ةّداملا

)٥(سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكت:٧رركم3٥2 ةّداملا“
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغلاو تاونس )٠١( رشع ىلإ تاونس
يف اــهـــيـــلـــع صوصنملا لاـــعـــفألا تبـــكـــترا اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.١
 :٦ رركم3٥2 ةّداملا

وأ ميظنت وأ ريضحتب نيفلكملا صاخشألا لبق نم–
 ،اهيلع فارشإلا وأ تاقباسملاو تاناحتمالا ريطأت

،صاخشأ ةعومجم لبق نم–

 ،تايطعملل ةيلآلا ةجلاعملل ةموظنم لامعتساب–

.”دعب نع لاصتالا لئاسو لامعتساب –

نم تقؤملا نجسلا ةبوقعلا نوكت:8رركم3٥2 ةّداملا“
نم ةمارغلاو ةنس )٥١( ةرشع سمخ ىلإ تاونس )٧( عبس
لاـــــــعــــــفألا باــــــــكــــــترا ىّدأ اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٧
يئزجلا وأ يلكلا ءاغلإلا ىلإ٦ رركم3٥2 ةّداملا يف ةروكذملا
.”ةقباسملا وأ ناحتمالل

حنجلا باكترا ةلواحم ىلع بقاعي:9 رركم3٥2 ةّداملا“
ةررقملا تابوقعلا سفنب لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا
.”ةماتلا ةميرجلل

صوصنملا مئارجلاب ةنادإلا ةلاح يف:٠١ رركم3٥2 ةّداملا“
نم نامرحلاب لعافلا بقاعي نأ نكمي ،لصفلا اذه يف اهيلع
١ رركم9 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم رثكأ وأ قح
.”نوناقلا اذه نم

نسح ريغلا قوقحب لالخإلا نود:١١ رركم3٥2 ةّداملا“
ةمدختسملا لئاسولاو جماربلاو ةزهجألا ةرداصمب مكحي ،ةينلا



٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر٦
13م0٢0٢ ةنس ليربأ٩٢

لاومألاو لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا يف
باسحلا وأ ينورــتــكــلإلا عــقوملا قالــغإو ،اــهــنــم ةــلصحــتملا
لوخدلا لعج وأ ،ةميرجلا هتطساوب تبكترا يذلا ينورتكلإلا
تناك اذإ لالغتسالا ناكم وأ لحم قالغإو ،نكمم ريغ هيلإ
.”هكلام ملعب تبكترا دق ةميرجلا

يذلا يونعـــملا صــــــخـــــشلا بــــقاـــــعــــي:2١رركم3٥2 ةّداملا“
اقفو لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ بكتري
.”نوناقلا اذه ماكحأل

نم لوألا لصفلا نم ثلاثلا مسقلا ناونع لّدعي:7 ةّداملا
رمألا نم يناثلا ءزجلا نم ثلاثلا باتكلا نم يناثلا بابلا

وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر
 :يتأي امك ررحيو ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس

ثلاثلا مسقلا"

ريغلا ةايح ضيرعتو أطخلا حرجلاو أطخلا لتقلا
"رطخلل ةيدسجلا هتمالسو

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا مّمتي:٨ ةّداملا
٠92 ةّدامب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
:يتأي امك ررحت رركم

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:رركم٠92 ةّداملا“
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٦ نم ةمارغبو)2( نيتنس
رطخلل ةرشابم ةيدسجلا هتمالس وأ ريغلا ةايح ضّرعي
وأ طايتحالا تابجاو نم بجاول نّيبلاو دمعتملا هكاهتناب
.ميظنتلا وأ نوناقلا اهضرفي يتلا ةمالسلا

)٥( سمخ ىلإ تاونس )3( ثالث نم سبحلا ةبوقعلا نوكت
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نـــــم ةـــــمارــــغــــــلاو تاوــــــنـــــس

يحصلا رجحلا تارتف لالخ ،هالعأ ةروكذملا لاعفألا تبكترا
ةيجولونكت وأ ةيجولويب وأ ةيعيبط ةثراك عوقو لالخ وأ
.ثراوكلا نم اهريغ وأ

ةـــــمــــــيرجلا بكــــــترــــــي يذــــــلا يوــــــنــــــعملا صخشلا بقاــــــعــــــي
صوصنملا ماكحألل اقفو ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

.”نوناقلا اذه يف اهيلع

مقر رـمألا نـــــم9٥٤ ةّداملا ماـــــكـــــحأ مّمتــــتو لّدعــــت:٩ ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦٦9١

جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠١ نم ةمارغب بقاعي:9٥٤ ةّداملا“
،رثكألا ىلع ،مايأ ةثالث ةدمل سبحلاب اضيأ بقاعي نأ زوجيو

نم انوناق ةذختملا تارارقلا وأ ميسارملا فلاخي نم لك
ابقاعم اهب ةدراولا مئارجلا نكت مل اذإ ةيرادإلا ةطلسلا فرط
.”ةصاخ صوصنب اهيلع

8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مـــــقر رـــــمألا مّمتـــــي:0١ ةّداملا
،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص
:يتأي امك ررحت رركم9٥٤ ةّدامب

ةيمومعلا ىوعدلا يضقنت نأ نكمي:رركم9٥٤ ةّداملا“
نم9٥٤ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةفلاخملا نع ةئشانلا

.جد٠٠٠.٠١ اهغلبم يواسي ةيفازج ةمارغ عفدب ،نوناقلا اذه

خيراـت نم مايأ )٠١( ةرشع لجأ ةفلاخملا بكترم حنمي
ضباـق ىدـــــل ةـمارـغـلا غـــــلـبـم عـــــفدـل ،ةـــــفـــــلاـــــخملاـــــب راــــــطــــــخإلا
.ةفلاخملا باكترا ناـكمل وأ هتـماقإ ناـكمل بئارـضلا

ماكحأ ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا ةمارغلا ىلع قبطت
تاءارــجإلا نوــناــق يف اــهــيــلــع صوصنملا ةــيــفازجلا ةــمارــغــلا
.”ةّداملا هذه يف ةدراولا ماكحألاب لالخإلا نود ،ةيئازجلا

مقر رمألا نم٥٦٤ ةّداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:١١ ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦٦9١

صوصنملا تافلاخملا ةدام يف دئاعلا بقاعي:٥٦٤ ةّداملا“
 :يتأي امب بابلا اذه يف اهيلع

دق ةمارغبو )١( رهش ىلإ هتدم لصت دق يذلا سبحلاب –١
تافلاخملا ىدحإ يف دوعلا ةلاح يف ،جد٠٠٠.٤3 ىلإ لصت
،لوألا لصفلا يف ةدراولا

مايأ )٠١( ةرشعىلإ هتدم لصت دق يذلا سبحلاب –2
ىدحإ يف دوعلا ةلاح يف ،جد٠٠٠.23ىلإ لصت دق ةمارغبو
،يناثلا لصفلا يف ةدراولا تافلاخملا

مايأ )٥( ةسمخ ىلإ هتدم لصت دق يذلا سبحلاب –3
ىدحإ يف دوعلا ةلاح يف ،جد٠٠٠.٠3 ىلإ لصت دق ةمارغبو
.”ثلاثلا لصفلا يف ةدراولا تافلاخملا

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نوــــناـــقلا اذـــــه رـــشــــــني :٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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  الوقایة من التمییز 05- 20قانون  من  

تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة بالمواد 

  :التالیة

  من ھذا القانون 30:بالمادة:1مكرر 295: المادة

  من ھذا القانون 38:بالمادة:2مكرر 295: المادة

 من ھذا القانون 3:بالمادة 3مكرر  295:المادة
 

  

  ادوــــل مــــتعدیول دـــج
إلى غای 2009من سنة (  

ــــــــلنا  المواد تعدیل
14-01ن قانو  معدلة /

 6ر مكر1/رمكر ةجدید :09-01نقانو /

:14-01نقانو  معدلة /

:14-01نقانو  رمكر معدلة /

:14-01نقانو  رمكر معدلة /

 12,11ر مكر ةجدید / /

  مكرر  جدیدة / /

  2 1مكرر   جدیدة / /

  5 4 3مكرر   جدیدة / /

 رمكر ةجدید :11-14نقانو /

  معدلة  / /

 رمكر ةجدید :11-14نقانو /

 1رمكر ةغاـمل 11-14نقانو /

 ةجدید :11-14نقانو /

  معدلة  / /

  معدلة  / /

 1رمكر ةجدید 09-01ن قانو 

:14-01نقانو  رمكر معدلة /

  رمكر  جدیدة / /

 1رمكر ةجدید / /

  1مكرر   معدلة / /

  5 4 3 2مكرر   جدیدة / /

  جدیدة / /
 10 9 8 7 6مكرر 

11 12  

  مكرر  جدیدة  /  /

:14-01نقانو  معدلة /

:14-01نقانو  1رمكر/رمكر معدلة /

  ملغاة بموجب

 46:المادة

  معدلة  

  01- 14:قانون بموجب

  1ر مكر

  2مكرر

  3مكرر 

المواد  ابوـألبا
  :05دةلماا

مكر :05دةلماا  ملعاالعمل للنفع ا

  :49دةلماا

مكر :60دةلماا  

مكر :87دةلماا  

مكر :87دةلماا  

مكرر 95:المادة  

مكرر  95:المادة  

مكرر  95:المادة  

مكر:119دةلماا  

   144:المادة

مكر :144دةلماا  

مكر :144دةلماا  

  :146دةلماا

   148:المادة

   160:المادة

مكر :175دةلماا  

مكر :195دةلماا  

مكر :196دةلماا
نشر وترویج أخبار تمس 

  بالنظام

مكر :266دةلماا  

مكرر  253:المادة
التزویر للحصول على 

  اإلعانات
مكرر  253:المادة  

مكرر  253:المادة
11

المساس بنزاھة 
 االمتحانات والمسابقات

مكرر 290: المادة
القتل الخطأ والجرح الخطأ 

وتعریض حیاة الغیر 
  للخطر

  :291دةلماا

مكر:293دةلماا  

مكر :295دةلماا

مكرر 295: المادة

مكرر  295:المادة
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 15-19ن قانو / / 15
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 :15-19نقانو / / 15
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 ونيــلقانالنص ا لصفحةا

08 
 11-14نقانو

13  

19 

  01-14:قانون رقم

 06-20: قانون رقم

المتعلق  06-20: من قانون 
بالوقایة من التمییز وخطاب 

 الكراھیة

 

 15رمكر4/رمكر ةجدید :09-01نقانو /

 29رمكر16/رمكر ةجدید :09-01نقانو /

 41رمكر30/رمكر ةجدید :09-01نقانو /

:14-01نقانو /  

:14-01نقانو /  

  معدلة / /

 رمكر ةجدید / /

:14-01نقانو /  

 3,2رمكر  / /

:14-01نقانو /  

:14-01نقانو /  

 رمكر  / /

:14-01نقانو /  

:14-01نقانو /  

 2رمكر1/رمكر ةجدید :09-01نقانو /

/ /  

/ /  

   معدلة / /

  مكرر  جدیدة  /  /

  معدلة  /  /

اـــلملغاواد لمــــــدول اج
  لتعدیلا

 1رمكر :144 بموجب ةغاـمل -

  :بموجب اةـــملغ -

 ثم جدیدة بموجب -

 مكرر 196

 1مكرر295  46المادة  ملغاة بموجب

مكر :303دةلماا  صباألشخار التجاا

مكر :303دةلماا  ءباألعضار التجاا

مكر :303دةلماا  لمھاجریناتھریب 

 :319دةلماا

 

 

 

 

تعریضھم ل وفاطألك اتر
 للخطر

 :320دةلماا

 :330دة لماا

مكر :330دة لماا

 :333دةلماا

مكر :333دةلماا

 :336دةلماا

 :337دةلماا

مكر :341دةلماا

 :342دةلماا

 :344دةلماا

مكر :350دةلماا  

  :368دةلماا

  :369دةلماا

  459: المادة
المخالفات المتعلقة بالنظام 

 العمومي

مكرر 459:المادة   

  465:المادة
عقوبة العود في المخالفات 

  من الفئة الثانیة

 

 

  ادوـــلما
 ةملغا

:144دةلماا

196:المادة

295:المادة

 


