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٩4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٩2
3م0202 ةنس تشغ٩١

ةّيميظنتميسارم
ةجـحلا يذ٩2 يــفخّرؤــم٦22-02 مــقر يذيــفـنت موــسرــم

طورـش ددحـي ،0202 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١44١ ماـع
.تاـبـكرملا عينصت طاـشــن ةـسراـمم تاـيــفـيــكو

––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءانــــبو –
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يفخّرؤملا85–5٧ مقر رـمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5٧٩١ ةنس رـبمتـبس٦2 قفاوملا5٩٣١
،مّمتملاولّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يفخّرؤملا٩5–5٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش٦2 يفخّرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم٧2 يفخّرؤملا22–٠٩ مقر نوناقلا ىضـتقمبو –
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ8١ قفاوملا١١٤١
 ،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج٩2 يف خّرؤــملا٤١–١٠ مقر نوـناــقـلا ىضتقمبو–
قلـعـتـمــلاو١٠٠2 ةــنس تشغ٩١ قفاوــملا22٤١ ماــع ىلوألا

،اـهـنـمأو اــــــهـــــــتـــــــمالسو قرـطـلا رـبـع رورـمــلا ةـكرـح مـيـظـنـتـب
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــمــج٩١ يف خّرؤـمـلا٣٠–٣٠ مقر رـمألا ىضــتقـمبو–
قلعتمـلاو٣٠٠2 ةـنــس وــيــلوــي٩١ قفاوــملا٤2٤١ ماـع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةسفانمـلاب

ىداــمــج5 يف خّرؤــملا2٠–٤٠ مقر نوــناقــلا ىضتــقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةـنــس وــيـنوــي٣2 قفاوــملا52٤١ ماـع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسراممـلا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداــمــج5 يف خّرؤــملا٤٠–٤٠ مقر نوــناقــلا ىضتــقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةـنــس وــيـنوــي٣2 قفاوــملا52٤١ ماـع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

ىدامج٧2 يفخّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا52٤١ ماع ةيناثلا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص٩2 يفخّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قـلـعـتملاو٩٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا٠٣٤١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع لاّوش٩2 يفخّرؤملا٩٠–٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١
 ،لّدعملا

عيبر٩١ يفخّرؤملا8١–8١ مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

 ،هنم8٤ ةداملا اميس ال ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يفخّرؤملا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،هنم٠٦ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤــملا١8٣–٤٠ مقر يذــيــفــنتــلا موسرــملا ىضتــقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنـس رــبــمفوــن82 قفاوــملا52٤١ ماــع لاوــش5١ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورـمـلا ةكرح دعاوـق ددحي

٤ يفخّرؤملا8٩١–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٦٠٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
 ،ةئيبلا

2 يفخّرؤملا٤٤١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

يفخّرؤملا١٤2–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا5٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

8١ يفخّرؤملا85–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر
تاــبــكرملا ءالــكو طاشن ةسرامم تاــيــفــيــكو طورش ددـــحـــي
،ةديدجلا

يفخّرؤملا٤٣2–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا
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ايونعم وأ ايعيبط اصخش رمثتسملا نوكي نأ نكمي
،نيميقم نيينطو صاخشأ عم ةكارشب وأ ،رثكأ وأ ايبنجأ
.يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةكرش راطإ يف نولمعي

ايلحم ةبكرم جاتنإ ىلإ فدهي رامثتسا لك : رامثتسالا
اقالطنا ،موسرملا اذه تابلطتمل اهجامدإ ةبسن بيجتست
ةعطق لكوأ يدعاقلا لكيهلاو مسجلا اهلكشي يتلا اهتدعاق نم
.ايكيناكيم ةمّحلم وأ ةبلوقُم

 .تامالع زوحي تابكرم عّنصُم: عناصلا

يف ةعونصملا ءازجألاو عطقلاو تانوكملا جمد : جامدإلا
اـهـب ةـطـبـترملا ةـيسدـنـهـلاو ةـيـنـقـتـلا تاــمدخلا اذــكو رــئازجلا
ةعانص يف ةميقلا ةلسلسل يجيردتلا ومنلاب حمست يتلا
 .تارايسلا

 يناثلا لصفلا

 تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل ةماعلا طورشلا

تاـــــبكرملا ةـــــــــعانص طاــــشن ةـــسراــمم عـــــضخت:3ةداملا
طورشلا رتفد يف باتتكاللو ،موسرملا اذه ماكحأ مارتحال
.لوألا قحلملاب قفرملا

عينصت طاشن ةسرامم بلط مّدقُم ىلع نّيعتي :4ةداملا
اهمّلسُي يتلا ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لصحي نأ ،تابكرملا
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا

ةصخرلا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي:٥ةداملا
 : نم ،هالعأ٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةتقؤملا

،ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط—

ىلوألا فرحألاب اعّقومو ايضممو اخّرؤم طورشلا رتفد—
ئرق“ : ةظحالم نمضتي ،انوناق لهؤملا صخشلا لبق نم
،”هيلع قدوصو

يناثلا قحلملاب ةقفرملا دهعتلا ةقاطب نوكت نأ بجي —
،اهيلع اعقومو ةخّرؤم ،طورشلا رتفد نم

طاشن نــّيــبــي ةــكرشلــل يساسألا نوــناـــقـــلا نـــم ةـــخسن —
،تابكرملا عينصت

: يتأي ام نّيبت عورشملل ةيداصتقا – ةينقت ةسارد—

ةــينقتلا بــــناوجلاب قـــــلعتت عورــــشملل ةـــــلصفم ةــــسارد •
ثالث ىدم ىلع ةيمقرلا تاريدقتلا عم ةيراجتلاو ةيلاملاو
،لالغتسالا نم تاونس )٣(

عوــــــضوـم ةـــــيساسألا تآـــــــشنملاو تازــــــــيهجتلا ةـــــمئاق •
،فنص لك بسح اهثادحإ بجاولا لغشلا بصانمو ،رامثتسالا

٩ يفخّرؤملا٤٤٣–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر
تاــبــكرملا جاــتــنإ طاشن ةسرامم تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
 ،اهبيكرتو

٧2 يفخّرؤملا5٠–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس رياني5١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر
 ،اهتسرامم تايفيكو تابكرملا ةقباطم ةبقارم ميظنت ددحي

: يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا

 تافيرعتلاو عوضوملا

نوناقلا نم52و٤2 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألاةداملا
قفاوملا52٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يفخّرؤملا8٠–٤٠ مقر
ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١
ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا

.تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش

 : يتأي امب ،موسرملا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي:2ةداملا

ةدوزــم رــيــغ وأ ةدوزــم يرــب لــقـــن ةـــلـــيسو لـــك : ةــبــكرــم
ىلــــع رــــيست ،يــــئابرهكلا كرــــحـملا اـــــهيف اــــمب ،عــــــفدلل كرـــــحمب

ةلآو ةرايس ،رجُت وأ عفدُت وأ ةصاخلا اهلئاسوب قيرطلا
 .ةكرحتم

عئاضبلا وأ صاخشألا لقنلةهجوم ةبكرم لك: ةرايس
ىلع رـيست ،يئاـبرـهـك وأ عـفدـلـل يكـيــناــكــيــم زاــهــجــب ةدوزــم
ةلفاحو ةنحاشو ةريـغص ةنحاشو ةصاخ ةرايس : قيرطلا
قيرط رارجو ةنيدملا جراخ لقنلل ةلفاحو ةنيدملا يف لقنلل
.كرحمب ةزهجم ةجاردو ةيران ةجاردو ةجاردو

نكمي يعانص زيهجت وأ ةكرحتم ةلآ لك : ةكرحتم ةلآ
صاخشألا لقنل ةصصخم ريغ ،ال وأ لكيه تاذ ،اهلمح وأ اهلقن
لك :يئابرهك وأ يلخاد عفد كرحمب ةزهجم ،قيرطلا يف علسلا وأ

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاو ةباغلاو ةحالفلا يف ةلمعتسم ةبكرم
تابكرملاو تاقورحـملاو ةيئاملا لاغشألاو عفرلاو نيزختلاو
فـــصـنو تاروــطــقـملا ءاـــــنــثـتــسـاـب ،صاــخلا لاــمـعـــــــــــــــــتـسالا تاذ
ةطبترم ،غك٠٠5٣ قوفي وأ يواسي يلامجإ نزو تاذ تاروطقملا

 .قيرط رارجب

سرامي ،يرئازجلا نوناقلل عضاخ نايك لك : رمثتسملا
اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا راطإ يف ايعانص اطاشن
.قحلملا ،هيف بتتكي يذلا طورشلا رتفد ماكحأو موسرملا
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،يراجتلا لجسلا نم ةخسن–

،يئابجلا فيرعتلا مقر–

تازيهجتلاو ةيساسألا تآشنملا دوجو تبثت يتلا قئاثولا–
بلط يف هب حيرصتلا مت امكتابكرملا ةعانصل ةيرورضلا
،ةتقؤملا ةصخرلا

عــــناصلل يــــملاعلا فــــيرعتلا مــــقر تــــبثت يــــتلا ةـــــقيثولا–
“IMW” لبق نم مّلسُملاو ،رئازجلاب أشنملا عنصملاب صاخلا
.ةلهؤملا ةئيهلا

صوصنملا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىوتسم ىلع فلملا عدوي
.عاديإ لصو ميلست لباقم ،هاندأ8١ ةداملا يف اهيلع

ةيناديم تارايزل يئاهنلا دامتعالا ميلست عضخي :٩ةداملا
ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم اهب موقت عقوملا ىلإ ةقبسم
مارتحا ىدم نم دكأتلا دصق ،ايميلقإ ةصتخملا ةعانصلاب
.طورشلا رتفد ىلع ءانب رمثتسملا اهب دهعت يتلا تامازتلالا

ىدمو رامثتسالا ةعيبط نع لصفم ريرقتب ةرايزلا جّوتت
.هزاجنإ مدقت

،اموي )٠٣( نيثالث لالخ لمتحم ظفحت لك غّلبُي نأ بجي
ةنجلل ةينقتلا ةنامألا فرط نم ،فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا
ةسمخ لجأ يف هكرادت نم نكمتي ىتح بلاطلا رمثتسملا ىلإ

.تاظفحتلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )5١( رشع

مّلــسُي ،هالـــعأ٩ ةداـــملا ماـــكحأب لالــــخإلا نود :0١ةداملا
يف ةــــــعانصلاب فــــلكملا رــــيزولا لـــــبق نـــم يــــئاهنلا داــــمتعالا
عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ
.بلطلا

يف ددــــحـملا يلــيضفتلا يئاــــبجلا ماـــظنلا حــــنمُي :١١ةّداملا
مييقتلا ررقم ىلعً ءانب ،نيدمتعملا نيّعنصُملل ،هاندأ22 ةداملا
ريزولافرطنم،عبارلا قحلملاب هجذومن قفرملا ينقتلا
رتفد يف باتتكالا دعب ،ةينقت ةقاطبب اقفرم ةعانصلاب ّفلكملا
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا

ىلــع لوــــصحلا بــــلط فـــــلم نــــمضتي نأ بـــــجي:2١ةداملا
: يتأي ام ،ينقتلا مييقتلا ررقم

قحلملاب قفرملا ينقتلا مييقتلا ررقم بلط ةرامتسا –
قئاثولاب اهقافرإو اهيلع عيقوتلاو ةيانعب اهئلم دعب ،ثلاثلا
،ةيتوبُثلا

،ينعملا طاشنلا نمضتي يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،يئابجلا فيرعتلا مقر –

ةيقرو ةخسن لكش يف ،ةيفصولا ةينقتلا تاقاطبلا –
،سماخلا قحلملا يف اهجذومن قحلملا ،ةينورتكلإو

نضتحت نأ عمزي يتلا ةيدعاقلا تآشنملا عقومو ميظنت •
،)ةلصفملا تاططخملا( طاشنلا

ةعّقوتملا )رامثتسالا غلابم( تارامثتسالا تايوتسم •
عــمزملا جاــمدإلا تاــيوــتسم عــم اــبساــنــت ةــلــحرــم لــك بسح

،اهقيقحت

جذومنو زارط لك بسح ةعّقوتملا جاتنإلا تايوتسم •
 ،جاتنإلا مجح صخي اميف ةلحرم لك بسحو

بجاولا ةيساسألا ءازجألاو عطقلاو تانوكملا ةمئاق •
قيرط نع اّمإ( ايلحم اهعينصت بجاولا كلتو اهداريتسا
.)ةلوانملا قيرط نع اّمإو يلخادلا جامدإلا

يملاعلا فيرعتلا مقر ىلع لوصحلاب بلطلا مدقم مازتلا—
دصق رئازجلاب أشنملا عنصملاب صاخلا،”IMW“ عناصلل
،ةجتنملا تابكرملا لك ىلع يدعاقلا لكيهلا مقر تيبثت
.ةلسلسلا نم جرخت يتلا ىلوألا ةبكرملا نم اقالطنا

صوصنملا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىوتسم ىلع فلملا عدوي
 .عاديإ لصو ميلست لباقم ،هاندأ8١ ةداملا يف اهيلع

ةروكذملا ةنجللا لبق نم ةتقؤملا ةصخرلا ّملسُت:٦ةداملا
نم اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف ،هاندأ8١ ةداملا يف

 .عاديإلا لصو ميلست خيرات يلت يتلا لمعلا مايأ

غــّلــبـــُي نأ بجـــيو ،اررـــبـــم يبـــلس در لـــك نوـــكـــي نأ بجـــي
رادصإ خيرات يلت يتلا اموي )٠٣( نيثالثلا لجأ يف ينعملل
اهيلع صوصنملا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا لبق نم عاديإلا لصو

 .هاندأ8١ ةداملا يف

بــــــلاطلا رــــمثتسملل ةــــتقؤملا ةــــصخرلا حـــــمست :٧ةداملا
،ينعي الو .هرامثتسا زاجنإل ةيرورضلا تاءارجإلاب مايقلا

 .طاشنلا ةسراممب صيخرتلا ،لاوحألا نم لاح يأب

ةتس زواجتت ال ةدمل ةتقؤملا ةصخرلا هذه ةيحالص دّدحت
 .اهميلست خيرات نم ءادتبا ،ارهش )٦٣( نيثالثو

بلطب ارهش )2١( رشع ينثا ةدمل لجألا اذه ديدمت نكمي
.ةيريربتلا قئاثولا ساسأ ىلع ،ينعملا نم

لاح يفو ،ةتقؤملا ةصخرلا هذه ةيحالص ةدم ءاضقنا دعب
فلكملا ريزولا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ِرطخُي ،اهديدمت مدع
.يئاهنلا دامتعالا حنم مدعب همالعإ دصق ةراجتلاب

عــــينصت طاــــشنل ةــــيلعفلا ةـــــسرامملل طرــــــتشي :٨ ةداملا
.يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا ،تابكرملا

دامتعالا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي نأ بجي
: نم ،يئاهنلا

،يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا بلط –
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،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا  –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا يف ةينعملا ةحلصملا –

بــــــلط ىلـــــع يـــــبلس در لــــــك نوـــــكي نأ بــــــجي:٦١ةداملا
غّلبُيو اًرربُم ،ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلل رمثتسملا
يلت يتلا اموي )٠٣( نيثالثلا زواجتي ال لجأ يف ينعملل
اذه نم2١ ةداملا يف روكذملا عاديإلا لصو ميلست خيرات
 .موسرملا

اررضتم هسفن ربتعي يذلا رمثتسملا نكمي:٧١ةداملا
نم ءادتبا ،اموي )5١( رشع ةسمخ لجأ يف نعطب مدقتي نأ
يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل ررقملا غيلبت خيرات
 .هاندأ١2 ةداملا

ثلاثلا لصفلا

هتعباتمو طاشنلا ةبقارم

ةـــنجل ةـــــعانصلاب فـــــلكملا رــــــيزولا ىدــــــل أــــــشنُت :٨١ةداملا
،“ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،هلثمم وأ ريزولا اهسأري ةينقت
: نم لكشتت

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع نيلثمم )٣( ةثالث–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )١( لـثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )١( لثمم–

،مجانملاب فلكملا ريزولا نع )١(لثمم–

.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع )١( لثمم–

ةينقتلا ةنامألا  ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت
.ةنجلل

اهيف ءاضعألا نييعتو  اهريسو ةنجللا هذه ميظنت ددحي
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

 : يتأي امب ،ةنجللا فّلكت:٩١ةداملا

ةقلعتملا نيرمثتسملا تابلط لوح قباطملا يأرلا ءادبإ –
 ،ةتقؤملا ةصخرلاب

ةقلعتملا نيرمثتسملا تابلط لوح قباطملا يأرلا ءادبإ –
ماــــيقلا دــــعب ،يــــنقتلا مـــــييقتلا تاررــــــقمو يــــئاهنلا داـــــمتعالاب
،ةيناديم ةرايزب

يف اهجامدإ متيس يتلا ايلحم ةجتنملا تانوكملا ةمئاق –
.جوتنملا

ةـنـجـلـل ةـيـنــقــتــلا ةــناــمألا ىدــل نيتــخسن يف فــلملا عَدوــُي
ةيقرو ةخسن لكش يف ،هاندأ8١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 .عاديإ لصو ميلست لباقم ،ةيمقرو

موقت ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلا لبق:3١ةداملا
،ايميلقإ ةصتخملا ،ةعانصلل ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم
دوجو نم ققحتلا دصق جاتنإلا عقاوم ىلإ ةيناديم تارايزب
تامازتلالا عم اهقباطت ىدم نمو ،تادعملاو تالآلاو تآشنملا
.طورشلا رتفد بجومب رمثتسملا اهب دهعت يتلا

نيـــثالث لــــجأ يف يـــنقتلا مــــييقتلا ررـــــقم مّلـــسُي :4١ةداملا
صوصنملا عاديإلا لصو ميلست خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣(
لك يطغت يتلا ةرتفلل ةبسنلاب ،هالعأ2١ ةداملا يف هيلع
: ةيتآلا جامدإلا لحارم نم ةلحرم

نع لقت ال ايند جامدإ ةبسن طرتشت ،طاشنلا ةيادب دنع –
٠٣%، 

،%5٣ : ةثلاثلا ةنسلا –

،%٠٤ : ةعبارلا ةنسلا –

.%٠5 : ةسماخلا ةنسلا –

ماعلا جامدإلا ةبسن نم%5 اهردق ةيفاضإ ةبسن حنمت
عــــــطقلاب ةــــــــّعنُصملا تاـــــبكرـــملا زــــيهجت ةـــــــبسن ىلـــــع ،ةـــــققحـملا
ةجتنملا ةعرسلا بلعو رواحمو تاكرحم : ةيتآلا ةيساسألا

اهيف جامدإلا ةبسن تغلب ةدحو لك ىلإ ةبسنلاب كلذو ،ايلحم
.ةماعلا ةبسنلا يف اهريثأت ىلع ةدايز %٠٤

قفو ،ةلحرم لك يطغي يذلا ينقتلا مييقتلا ررقم مّلسي
.موسرملا اذه يف ةددحـملا تاءارجإلاو طورشلا سفن

ةنسلا دعب ايونس ينقتلا مييقتلا تاررقم ديدجت متي
ةبولطملا جامدإلا ةبسن قيقحت دعبو ،لالغتسالا نم ةسماخلا

 .موسرملا اذه ماكحأ يف

تاـــــقاطبلاو يـــــنقتلا مـــــييقتلا ررـــــقم دادـــــعإ مـــــتي:٥١ةداملا
)٦( تس يف  ،موسرملا اذهب اهجذامن ةقفرملا ةيفصولا ةينقتلا

 : نم لكل ةهجوم ةيلصأ خسن

،ينعملا –

كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملاـب ةـفـلـكملا ةرازوــلا –
،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو
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اذهب قحلملا طورشلا رتفد ماكحأ ىلإ ءالؤه عضخي ال امك
،لوعفملا يراسلا يليضفتلا ماظنلا نم ةدافتسالل موسرملا

.تانوكملاو عطقلاو اهتالخدم ءانتقا راطإ يف

،بـــيكرتلا طاــــشن لاــــجم يف نيــــلماعتملا ىلـــــع:42ةداملا
يــفخّرؤـــملا٤٤٣–٧١ مــــقر يذــيـفـنـتـلا موــسرـملا ماـــكـحأل اـــقـفو
روكذملاو٧١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر٩
اذـــــهب قــــحلملا دـــــيدجلا طورـــــشلا رــــتفد يف باـــــتتكالا ،هالـــــعأ
ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن دنع موسرملا
ماظنلا قيبطت متي ،كلذ راظتنا يف ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا
ةفيرعتلا يف اهتيعضو بسح تانّوكملا نم نّوكم لك ىلع ماعلا
.تانّوكملاو عطقلاو تالخدملا نم مهتادراو ىلع ،ةيكرمجلا

٤٤٣–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٥2ةداملا
٧١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٩٣٤١ لوألا عيبر٩ يفخّرؤملا
تابكرملا جاتنإ طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا

.اهبيكرتو

ةّيمــــسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٦2ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

لوألا قحلملا

طاشن ةسرامم تايفيكو طورشب قلعتي طورش رتفد
تابكرملا عينصت

لوألا لصفلا

ةصاخلا ةينقتلا طورشلا

طورشلا ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي : ىلوألاةّداملا
ةسراممل رمثتسملا اهيف بتتكي نأ بجي يتلا تايفيكلاو
.تابكرملا عينصت طاشن

: يبنجألا رمثتسملا نم ةبولطملا طورشلا:2ةداملا

يعانص رامثتساراطإ يف ،يبنجألا رمثتسملاىلع بجي
 : يتأي امب مزتلي نأ ،تابكرملا عينصتل

عينصت لاجم يف ىلوألا ةجردلا نم ايلود العاف نوكي نأ –
،تابكرملا

،ةيجولونكتلا هتاراهم لقن –

الفاك نوكي نأ بجي ،يئزجلا يكنبلا ليومتلا لاح يف –
،تانامضلا صخي اميف

نيرمثتسملا مارتحا مدع ةلاح يف قباطملا يأرلا ءادبإ –
 .طورشلا رتفد ناونعب تامازتلالا

تاــــئيه وأ ءارـــبخب ةــــناــــعتسالا ةــــنّجللا نــــــكمي:02ةداملا
مايقلاب اهل حــمست يتـــلا ةـــينقتلا ةــــقفارملا راـــطإ يف ،ةـــــلهؤم
 .اهيلإ ةلكوملا ماهملاب

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل نعط ةنجل أشنت:١2ةداملا
 : نم لكشتت

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةــــيلاـملا ريزو نـــــع لــــثمم –

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

.اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم –

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نعطلا ةنجل ءاضعأ نيعي
حارتقا ىلع ءانب ،تاونس )٣( ثالث اهتدم ةيوضعل ةعانصلاب
.ةينعملا ةئيهلاو تاعاطقلا ءارزو نم

تايفيكو اهريس طبضتو يلخادلا اهماظن ةنجللا هذه دّدحت
ةعانصلاب فلكملا ريزولا قفاويو .لوألا اهعامتجا ذنم ،ةلاحإلا

.يلخادلا ماظنلا اذه ىلع

اهاصقأ ةدم يف ةعدوملا نوعطلا يف ايأر ةنجللا يدبُت
ثيح ،نعطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نوثالث
ىلع ءانب هيف لصفلل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلع ضرعي
.يئاهنلا رارقلاب لماعتملا غيلبت مث ،كلذ

٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠٦ ةداملا ماكحأل اقبط :22ةداملا
٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا

ديفتسي ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو
تالخدملا ىلع قبطملا يليضفتلا ماظنلا نم تارايسلا وعنصم
يف ةجمدملا ةيعرفلا مقطألاو تانوكملا جاتنإ يف ةلمعتسملا
ىدــــــــل ةاــــنتقملا تاــــنوكملاو تادـــــحولا اذـــــكو يلـــــخادلا جاــــتنإلا
تانوكملاو تادحولا ىلع قبطملا ماظنلاو ،نييلحـملا نيلوانملا
صوصنملا جامدإلا ةبسن تغلب ةبكرم لك ىلع ةدروتسملا

   .ةددحـملا لاجآلا يف اهيلع

 عبارلا لصفلا

 ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

نيلماعتملا ىلع موــسرملا اذـــه ماـــكحأ قـــبطت ال:32ةداملا
تاــسسؤملا اــهيف كرـــتشت يـــتلا تاــبكرملا جاـــتنإ لاـــجم يف

عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
.يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا
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قاثيم يف ددحـملا لاومألا سوؤر نم هبيصنب ةمهاسملا –
 ،نيمهاسملا

كيرشلا مدقي نأ بجي ،يئزجلا يكنبلا ليومتلا لاح يف –
فارطألا وأ يرئازجلا فرطلا عم ةينماضت ةلافك يبنجألا
يف ررقملا هبيصن رادقمب تانامضلا صخي اميف ةيرئازجلا
 ،مهسألا ةيكلم راطإ

ةعضاخلا ةكرشلا يف ،ازئاح يبنجألا كيرشلا نوكي نأ –
يف ةمهاسم ىلع ،ضرغلا اذهل ةأشنملا ،يرئازجلا نوناقلل
،ةكرشلا لامسأر نم %٠٣ نع لقت ال لاملا سأر

ةساردـلا ناـمضو ميدــقــت يبـــــنــــــجألا كيرشلا ىلع بجــــــي –
 ،عورشملل ةينقتلا

حّضوملا ،ةكارشلا قافتا وأ/و قافتالا لوكوتورب ميدقت –
يف جردني عّقوتملا رامثتسالا ّنأ نّيبي ،هاندأ5 ةداملا يف

يبنجأ كيرشو يرئازج رمثتسم نيب ةيعانص ةكارش راطإ
.ةمالعلا كلام ،ةيملاع ةرهش يذو لوألا ماقملا نم

قافتا وأ/و قافتالا لوكوتورب ددحي نأ بجي :٥ةداملا
 : يتأي ام ،هالعأ٤ ةداملا يف روكذملا ،ةكارشلا

،ينوناقلا اهلكشو ةكرشلا عوضوم –

،ةكارشلا ةدم –

ةينعملا فارطألا نيب ةكرشلا صصح وأ مهسألا عيزوت –
،عورشملاب

لك رود اذكو ،ينمزلا هلودجو عورشملا لامتكا راسم –
،ةينعملا فارطألا نم فرط

،رامثتسالا ليومت ططخم –

لحارملا بسحو ةيادبلا دنع ةعّقوتملا جامدإلا ةبسن –
تامدخلاو تانوكملا ةعيبط اذكو ،طورشلا رتفد يف ةددحـملا
،جمدتس يتلا

اــــــهجاتنإ ماــــجحأو اـــــــهجذامنو تاــــبكرملا زارــــط دــــيدحت –
،جاتنإلا اذه نم جذومن لك ةصح عم ،ايونس يلامجإلا

حاجن يف ةيلعفلا ةمهاسملاب ةمالعلا كلام عناصلا مازتلا –
: ةيتآلا بناوجلا ثيح نم عورشملا

،عنصملل ةيدعاقلا تازيهجتلاو ةيساسألا لكايهلا زاجنإ •

،ذيفنتلا دنع ينقتلا لفكتلا •

صاخلا لامعتسالا عم تاجوتنملا فييكت ىلع ةدعاسملا •
،ءاضتقالا دنع ،)ةصاخو ةيعفنو ةيعانص تابكرم(

يـــمدختسم لــــيهأتل ررـــقملا يـــنقتلا نــــيوكتلا ططــــخم •
،ةكرشلا يف ذيفنتلاو مكحتلا

تاسارد بتاكم اهزجنُت عورشملل ةينقت ةسارد ميدقت –
،مألا ةـــكرشلا عـــم ةرـــشابم مرـــبُي دـــقعب ةـــطبترم ةـــصصختم
،ةريخألا هذه نم ليومتبو

دنع عورشملا ليومت يف صاخلا لاملا سأرب ةمهاسملا –
.رامثتسالل ةيلامجإلا ةميقلا نم %٠٣ نع لقي ال امب هقالطنا

: يرئازجلا رمثتسملا نم ةبولطملا طورشلا:3ةداملا

يعانص رامثتسا راطإ يف ،يرئازجلا رمثتسملا ىلع بجي
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ ،تابكرملا عينصتل

،%٠٣ لثمُي ،صاخ لام سأر لكش يف يلام ءاعو كالتما –
رامثتسالل ةيلامجإلا ةميقلا يف هتمهاسم نم ،لقألا ىلع
،بقترملا

طرتشي ،هرييستو يعانص رامثتسا ءاشنإ ىلع ةردقلا –
يف تاونس )5( سمخ نع لقت ال ةقباس ةربخ باستحا هيف
يف لالتخا يأ ليجست نود ،يعانصلا جاتنإلل ةطشنألا دحأ
تافلاخم يأ وأ ،ةيلاملا هتامازتلا ذيفنت يف وأ رييستلا

،ةظوحلم ةميسج

تانامضلاو ةصاخلا لاومألاب نويدلاب ءافولا ىلع ةردقلا –
،ةينيعلا

يف ديمجت ىلع صنت نأ بجوتي يتلا رامثتسالا ططخ –
 ،هتمهاسم نم %٠٣ نع لقي ال امل باسحلا

ةـبوـلـطملا تاـناـمضلا عـيـمـج لـحـم ةـلودـلا ةـلاـفــك ّلــُحــَت –
قلعتي امدنع ةئيهلا هذه لوصأ ىلع ةبولطملا كلت ريغ ،هالعأ
،يراجتلا يمومعلا عاطقلل ةعبات ةيداصتقا ةئيهب رمألا

،ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا ةيعضولل ةنيحم ةلاح ضرع –
،اهنامض وأ اهتلافكب مازتلالا مت يتلا ةطشنألا عيمج صخت

بتاكم لبق نم ةزجنم عورشملل ةينقت ةسارد ميدقت –
ةــــــينقتلا بــــــناوجلا نــــم بـــــناج لـــــك يف ةـــــصصختم تاـــــسارد
.عورشملل ةيلاملاو

راطإ يف عّمجم نيوكت نييرئازجلا نيرمثتسملا نكمي
اذهل اهؤاشنإ متي يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةديدج ةئيه
ةروكذملا طورشلا مهنم لك ءافيتسا ةرورض عم ،ضرغلا
.هالعأ

عـــــم ةـــــكارشلا ةـــــلاح يف ةـــــبولطملا طورــــــشلا:4ةداملا
: يبنجأ رمثتسم

تابكرملا عينصتل يعانصلا رامثتسالا يفوتسي نأ بجي
: ةيتآلا طورشلا ،ةكارشلا راطإ يف

ةــــــبتع ىوـــــــتسم دـــــنع يلـــــحم يـــــكنب لـــــيوـــــمت لـــــك رـــــــصح –
،عورشملا ةفلكت نم %٠٤ زواجتي ال
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تاــــبكرملا عــــينصت عورــــشم جردـــــي نأ نـــــكمي ال:١١ةداملا
ىتح ،عقوملا سفن يف ةفلتخم تامالع جذامن هجاتنإ طخ يف

يف تامالعلا هذه لام سأرل اكلام يبنجألا كيرشلا ناك ول
.رشابملا اهرييستب اينعم وأ ةصروبلا

حـــــــلاصل ،هـــــــــــــــــباـــسح ىلـــــــــــــع عـــــّنصملا ّنمؤـــــــــــــُي نأ بــــــــــــــــــــجي:2١ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،ةمّلسملا ةبكرملا نامض ،نوبزلا

ةددحـملا تاطاشنلا نع ةجتانلا تاجتنملا نامض بجيو
ةرــــهاظلا بوــــيعلاو عـــينصتلا بوـــــيع نم ،موــــسرملا اذــــــه يف

.ةيفخلا وأ /و

بويع دوجو ةلاح يف ةداعإ تالمحب مايقلاب ةكرشلا مزلت
نم ةصح وأ زارط ىلع فشتكت يتلا ةمالسلاو ميمصتلا يف

.تابكرملا

نـــــيدمتعملا هـــــيدّروم وأ عِّنــــــصُملا ىلـــــع بــــــجي:3١ةداملا
لاح يأ يف ،نكمي الو ،لوألا بيكرتلل ةهجوملا عطقلا نامض
،فالتإلا تايلمعل اههيجوتو ،ضفر لحم نوكت نأ ،لاوحألا نم
وأ مألا ةسسؤملا قتاع ىلع عطقلا هذه ىقبت ،ءاضتقالا دنعو
.نيدمتعملا اهيدروم

اهنم ءزج وأ ةيساسألا عطقلا وأ عطقلا روهدت ةلاح يف
دوقع وأ نونومملا هلمحتي اهنامض نإف ،لقنلا ةلحرم لالخ
.ضرغلا اذهل ةمربملا نيمأتلا

عاـــــــبت نأ ،لاوــــــــحألا نـــــم لاـــــــح يأ يف ،نــــــــكمي ال:4١ةداملا
بيـكرـتـلـل ةـهـجوملا ةدروـتسملا ءازـجألاو عـطــقــلاو تاــنوــكملا
.اهتلاح ىلع ،لوألا

راــــيغلا عــــطق رـــــيفوت ناـــــمضب عِّنــــــصملا مزـــــــتلي:٥١ةداملا
.هب ةصاخلا عيزوتلا ةكبش ىوتسم ىلع مزاوللاو

نأ رمثتسملا ىلع نّيعتي ،طاشنلا نع فقوتلا ةلاح يف
عطق ريفوت ،هب ةصاخلا عيزوتلا ةكبش لالخ نم ،نمضي
ةدمتعم ،اهل ةلداعملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا

.تاونس )٠١( رشع نع لقت ال ةدم لالخ ،عِّنصُملا لبق نم

ثلاثلا لصفلا

جامدإلا

يلـــــمع يـــــعانص جــــهن يــــنبتب عِّنـــــصُملا مزــــــتلي:٦١ةداملا
ةناعتسالا وأ/و هعنصم ىوتسم ىلع يلحم جامدإ قيقحتل
.ةلوانملاب

جاتنإل ةكارشلا تايلمع ثعبل عمجتلا نيرمثتسملا نكمي
تانوكمو ةيساسألا عطقلاو ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملا
.يلحـملا جامدإلا راطإ يف ،تابكرملا

تمجانملا صخي اميف يلحـملا ريطأتلاو نيوكتلا ططخم •
،جاتنإلا لحارم رييستو يعانصلا

نأ بجي ،ةكرشلا يمدختسم ليهأتو نيوكت ططخم •
.عناصلا سيياقمو ريياعم بسح ذفنيو دّدحي

وه امك يلحـملا جامدإلاو ةراهملاو جاتنإلا ةصخر دقع –
،اذه طورشلا رتفد يف هيلع صوصنم

يلحـملا جامدإلاو ةيلحـملا ةلوانملا ىلإ ءوجللا تاريدقت –
،طورشلا رتفد يف هيلع صوصنم وه امك

داسفلا نم ةياقولاب قلعتملا نوناقلا ىلإ ريشي دنب –
،رئازجلا يف هب لومعملا ،هتحفاكمو

.)يرئازجلا نوناقلا( قبطملا نوناقلا –

يناثلا لصفلا

تانامضلاو تامازتلالاو تادهعتلا

تازيهجتو تآشنم زاجنإ رمثتسملا ىلع ّنيعتي:٦ةداملا
ةيـنـقـتـلا تاـفصاوـمـلـل ةـقـباـطملاو ةـمـئالملا تاـبـكرملا جاـتـنإ
.ةيلصألا ةمالعلل

ريياعمل ةجتنملا تابكرملا بيجتست نأ بجي:٧ةداملا
ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةئيبلا ةيامحو نمألا
.أشنملا دلب يف ةقبطملا ةيعونلا ريياعمل اذكو ،امهب لومعملا

ةدوزـــــم ةــــجتنملا تاـــــبكرملا نوــــــكت نأ بــــــجي:٨ةداملا
لاـــــــــجم يف ةــــــينقتلا تاــــــفصاوملل بــــــيجتست يـــــتلا ةزـــــهجألاب
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةمالسلا

 .امهب

ءالـــــطلاو مــــيحلتلاو ةــــبلوقلا ةدـــــــحو جاردإ دــــــعي:٩ةداملا
.ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلل اقبسم اطرش

،تاــــبكرم عــــينصت عورــــشم مــــضي نأ نـــــكمي ال:0١ةداملا
نم رثكأ يلحـملا هجاتنإ ةليكشت يف ،لاوحألا نم لاح يأب
وأ ةـيـحاــيسلا تاــبــكرملا مضت ةــيراــيــتــخا جذاــمــن )٤( ةـعــبرأ
.ةيعفنلا

وأ صاخشألا لقنل ةهجوملا ةفيفخلا تارايسلل ةبسنلاب
٣مس٠٠٠2 ةناوطسألا ةعس دودـح قوفت نأ نـكمي ال ،عئاـضبلا

ةبسنلاب بعكم٣مس٠٠٠٣و ،ةــيـحاـيــسلا تاــبــكرــملل ةـبسـنـلاـب
 .عئاضبلا لقنل ةهجوملا ةفيفخلا ةيعفنلل

وأ ةليقثلا وأ ةيعامجلا لقنلا تابكرم يعِّنصُمل ىقبت
وأ صاخلا لامعتسالا تاذ تابكرملا وأ ةكرحتملا تالآلا
يتـلا ةـعوـمـجملا راـيـتـخا ةـيرـح ،كرـحـتملا يحالـفــلا داــتــعــلا

 .ايلحم اهجاتنإ يف نوبغري
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،ةيلحـملا ةلوانملا نع ةمجانلا ةيلحـملا تايرتشملا بستحت
بيكرتلل ةهجوملا عطقلاو داوملا صختو ،يلحم جامدإ ةبسنك
جامدإ ةبسنب رّربُت ثيح ،ايلحم ةعونصملا تانوكملاو لوألا

 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط

رــــــييستلا فــــيراصمو ةـــــــيتسيجوللا فــــيلاكتلا بـــــــستحت
كالهتسالا حرط دعب يلحـملا ةميقلا ضئاف عم بسانتلاب
 .ةدروتسملا وأ ةجمدملا تاجتنملاو داوملل ماخلا

: ةيتآلا ةغيصلا قفو جامدإلا ةبسن ددحت

هيزهجمو هيلوانم دينجت عّنصملا ىلع نيعتي:٧١ةداملا
تارامثتسا قيقحت يف رئازجلاب ةكراشملا دصق ،بناجألا

عطقلاو ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملا جاتنإ لاجم يف
 .تابكرملا تانوكمو ةيساسألا

طورشلا رتفد موهفم يف ،جامدإلا ةبسنب دصقي:٨١ةداملا
،رئازجلا يف ةزجنملا تاطاشنلا نم ىندألا دحلا غولب ،اذه
جاتنإلا عنصم يف ءاوس ،يئاهن جوتنم جاتنإ يف مهاست يتلا
.ةيلحـملا ةلوانملا قيرط نع وأ

*00١ = جامدإلا ةبسن
ةيلحـملا تايرتشملا ةميق + ةيلحـملا فيلاكتلا

داريتسالا دنع تايرتشملا ةميق +ةيلحـملا تايرتشملا ةميق + ةيلحـملا فيلاكتلا

ءاصقإلا ،اذه طورشلا رتفد ماكحأ مارتحا مدع ىلع بترتيو
لالخإلا نود ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا نم
عيرشتلاو ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا ماكحألاب
.امهب لومعملا

ىلع ةدايز ،ةـحونمملا اـــيازملا لــــيوحت ةـــــلاح يف:42ةداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا

: يلك لكشب وأ ايئزج ةيتآلا تابوقعلا قبطت ،امهب

راطإ يف ةحونمملا رامثتسالا ايازم دادرتسا وأ/و بحس –
،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا ةموظنم

،ةيضرألا ةعطقلا زايتما حنم طورش ةعجارم  –

نوـــناق يف اـــهيلع صوـــصنملا ةــــيلاملا تاــــبوقعلا قـــــيبطت  –
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ماــــــــظنلا يف اـــــهيلع صوــــصنملا ةـــيئابجلا اــــيازــملا قـــــيلعت  –
،)١( ةدحاو ةنس نع لقت ال ةدمل يليضفتلا يئابجلا

ةدروتسملا تايمكلا صخي اميف ةحونمملا ايازملا ةداعإ –
،ليوحتلا عوضوم

لاجم يف اهيلع صوصنملا ةيئابجلا تابوقعلا قيبطت  –
،ةيئابجلا تافلاخملا

ةينعملا حلاصملا لبق نم دامتعالل يئاهنلا بحسلا  –
.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

يف ماظنلا اذه ذيفنتب ةينعملا حلاصملا ىلإ ةخسن لسرت
.ةيلاملاو ةراجتلا يترازو

........................... يف ...................... ـــــب رّرح

هيلع قدوصو ئرق

لـبـق نـم ةـعـنصملا عـطـقـلا ةـفـلــكــت : ةـــيــــلحـملا فيلاـكـتـلا
.نيوكتلاو روجألا ىلإ ةفاضإ ،هحلاصلو عّنصملا

اــــــيلحم ةـــــعنصملا عـــــطقلا: ةيلحـملا تايرتشملا ةميق
.ةيلحـملا فيلاكتلا نمض بستحت ال امدنع ةيلحـملا داوملاو

ةــــــميقل نـــــكمي ال: دارـــــيتسالا دـــــنع تاـــــيرتشملا ةــــميق
،لاوحألا عيمج يف ،يواست نأ داريتسالا دنع تايرتشملا

ةـمـيـقو ،ىرـخأ قوس يف عـيـنصتـلا ةــلــمــتــكــم ةــبــكرــم ةــمــيــق
عومجم قوفت نأ نكمي ال ايلحم عنصلا ةلمتكملا ةبكرملا
،عنصملا نم ةجراخلا ةبكرملا سفن ةميقل ةيلامجإلا ميقلا

 .ةنراقملا ةدعاق نم موسرلا عيمج ءاغلإب

ةعانصب قلعتم رامثتسا لك نمضتي نأ بجي:٩١ ةداملا
جاتنإ جامدإ ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا راطإ يف ،تارايسلا
وأ ةبلوقُملا ةيديدحلا عطقلا لكو ةيدعاقلا لكايهلاو ماسجألا
ءالـطـلاو حـطسألا ةجلاـعـم ىلإ ةـفاضإ ،اـيـكـيـناـكـيــم ةــمــحــلُملا

 .تابكرملا ةعانص ةيلمع قالطنا دنع ،يلحـملا ميرختلاو

لقت ال جامدإ ةبسن قـــيــــقـــحـتب عّنصملا مزتلـي:02ةداملا
يف ةروكذملا لحارملاب ارورم ،ةسماخلا ةنسلا عم %٠5 نع
 .موسرملا اذه نم٤١ ةداملا

ةرازولل ايونس مدقي نأ رمثتسملا ىلع نيعتي:١2ةداملا
،ققحـملا جامدإلا ىوتسم نع ةربخ ريرقت ةعانصلاب ةفلكملا

.ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا لبق نم دمتعم ريبخ هّدعُي

ءازـــــجألاو عــــطقلاو تاــــنوكملاب دوزـــــتلا نـــــكمي ال:22ةداملا
هيدروم وأ عِّنصُملا ىدل ّالإ ايلحم ةجمدملا ريغ ةدروتسملا
.نيدمتعملا نييدايتعالا

رــــتفد ماــــكحأ مارــــتحا رــــمثتسملا ىلـــــع نيـــــعتي:32ةداملا
اميس ال ،ةلهؤملا حلاصملا ةباقرل عوضخلاو ،اذه طورشلا

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا كلت
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يناثلا قحلملا

دهعت ةقاطب

 : هلفسأ عّقوملا انأ

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................: ةكرش باسحل ........................................: يتفصب فرصتملا

.............................................................................................................................................. : ينوناقلا لكشلا

.......................................................................................................................................: يراجتلا لجسلا مقر

....................................................................................................................................: يئابجلا فيرعتلا مقر

.................................................................................................................................  : يعامتجالا رقملا ناونع

.............................................................................................................................................................. : ةيالو

 : حّرصأ

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلاب  ملع ىلع  يننأ-

نوناق نم٠٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تارايسلا عينصت طاشن ةسراممل ةبولطملا طورشلا ةعيبطب  ملع ىلع يننأ-
.٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

: دهشأ

،ةحيحص تارايسلا عينصت طاشن ةسراممل دامتعالا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا لك نأب-

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ىلإ يدؤيس بذاك حيرصت يأ نأب ملع ىلع يننأب-

.يبلط عوضوم تارايسلا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش عيمج ىلع قفاوأ يننأ-

: مزتلأ

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلاب-

جاتنإ لاجم يف نيلماعلا نيلوانملا ىدل ةانتقملا تانوكملا اذكو ،ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملا مادختساب -
لحم تناك يتلا ةيئابرهكلاو ةينورتكلإلاو ةيكيناكيملا تاعانصلا تازيهجتو تاجتنمل ةهجوملا ،ةيئزجلا عطقلا وأ عطقلا
.ءافعإ

بلط فلم يف ةدراولا تامولعملل ليدعت لكب ،ةددحـملا لاجآلا يف ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا مالعإب-
،تاءافعإلا نم ةدافتسالا

.هذه دهعتلا ةقاطب لّوخملا لثمملا عّقوي ،كلذل اتابثإ

........................ يف........................ـب رّرح

)انوناق لّوخملا عّقوملا ةفص( عيقوتلا
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ثلاثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو

)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٠٦ ةداملا(

ينقتلا مييقتلا ررقم بلط

: ةماع تامولعم.١

: ةيمستلا-
: زمرلا-
: يئابجلا فيرعتلا مقر-
: يساسألا نوناقلا ماظن-
: رقملا ناونع-
:فتاهلا -
: سكافلا -
: جاتنإلا نكامأ /ناكم -
: عيمجتلا / بيكرتلا طاشن ةيادب خيرات-

: جوتنملا ةلئاع وأ عون ،طاشنلا لاجم.2

: فلملا عاديإ خيرات.3

: فلملا عضاو ةفيظوو مسا.4

: ينقتلا يأرلا بلط عوضوم تاجوتنملا.٥

قوقحلا ماظنجاتنإلل ةيونسلا  ةردقلا جوتنملا مساةيكرمجلا ةفيرعتلا
 بولطملا ةيكرمجلا
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ةظحالملاحونمملا ماظنلاخيراتلامقرلا

: ةقباسلا تاررقملا .٦

جوتنملا

NN -2.....ةنسلا

: )جد نويلملاب( طاشنلا بسح جاتنإلا صخي اميف رامثتسالا روطت .٧

3- N .....١- N

ةيمكلاةداملا مسا

: جاتنإلل ةيساسألا داوملا ةحئال .٨

NN -N١ -2ةنسلا

: فيظوتلا روطت .٩

)أ( تاراطإلا

)ب( مكحتلا

)ج( ذيفنتلا

ج +ب + أ = دنيمئادلا لامعلا يلامجإ

د /أ ريطأتلا ةبسن

داوملا ددعجتنملا

: تالخدملا نيوكت .0١

لمعتسملا راسملا

ـب غلبملا
جد . م
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ةزجنملا تايلمعلاةجتنملا عطقلا بولطملا حتنملا

.عّنصم جوتنم لك صخي اميف ةميقلابو ةيوئاملا ةبسنلاب جامدإلا ةبسنب حيرصتلا–

)ةلوانملا قيرط نع وأ اهسفن ةسسؤملا فرط نم ةجتنملا عطقلا( جامدإلا .١١

)جتنملا( لامعتسالا لاجم)ةسسؤملا ناونع( يلحـملا ردصملالخدملا ديدحــت

: ةلمعتسملا ةيلحـملا تالخدملا .2١

 ةكارشلا .3١
كيرشلا–
دلبلا–
ةكارشلا طمن–

: ) ةمرصنملا ةنسلل ةبسنلاب( لالغتسالا تامولعم .4١
: يداملا جاتنإلا •

ايونس ةجتنملا ةيمكلاسايقلا ةدحوجتنملا

،ريناندلا فالآب يونسلا لامعألا مقر •
،ريناندلا فالآب ةيونسلا ةفاضملا ةميقلا •
،ريناندلا فالآب ةيلحـملا تايرتشملا ةميق•
،ريناندلا فالآب تادراولا ةميق•
،ريناندلا فالآب ةيونسلا تارداصلا•
)دلب ،ةكرش ،ةسسؤم( ةيجراخلا نيومتلا رداصم•
.ةيراجلا ةنسلل تاجتنملا هذهل اهداريتسا عمزملا ةيداملا تايمكلا•

:ةلمعتسملا تامالعلا.٥١
:سييقتلا.٦١

: ةمدختسملا سيياقملا–
: قيدصتلا–
: سيياقملا مارتحا–

: ةسسؤملل ةيومنتلا  قافآلا.٧١

: زاجنإلا ديق عيراشملا١-٧١

 : ىرخأ تامولعم2-٧١
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عبارلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

ينقتلا مييقتلا ررقم

.............. يف .......... مقر ررقم

: ةعانصلا ريزو ّنإ

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا٧٠-٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت–

،هنم٠٦ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2  يف خّرؤملا٦22-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت–

،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش

...................يف تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا طورشلا رتفد يف باتتكالا ىلإ رظنلابو–

،%...... ـب ةردقملا )....جتنملا ديدحت.........( جاتنإلا يف ةققحـملا جامدإلا ةبسن ىلإ رظنلابو–

: يتأي ام رّرقي

.......................................يئاــبجلا فـــيرـــعـــتـــلا مـــقر تحت ةـــلـــجسملا .....................................................................ةسسؤم نأ

: ءانتقال ،قبطملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ةلهؤم ،............................ةيالو...........................ـب ةنئاكلا

اذهب ةقفرملا ةيفصولا ةقاطبلا يف ةدراولا ،).......جوتنملا ةيمست....( جاتنإل ةمزاللا تانوكملاو ءازجألاو عطقلا–

............................................................................... ىلإ ................................................................. نم ةرتفلل ةبسنلاب ،ررقملا

: ىلإ هجوت ةيلصأ خسن )٦( تس يف ررقملا اذه ّدعُي–

،ينعملا–

،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ( ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا–

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا–

،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا–

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا ةحلصملا–

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا )١( ةنس ةدمل ةيحالصلا يراس ينقتلا مييقتلا ررقم
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سماخلا قحلملا
  ةيفصو ةينقت ةقاطب

تالخدملل ةيفصو ةقاطب
.................يف خّرؤم.............: مقر ينقت ررقم
: ةسسؤملا
: جتنملا
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تانوكملل ةيفصو ةقاطب
.................يفخّرؤم.............: مقر ينقت ررقم
: ةسسؤملا
: جتنملا

ةلصفم ريغ ةيفصولا تاقاطبلا*
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ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا٧٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
 ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا١8٣-٤٠ مقر يذيفنـتلا موـسرملا ىضـتقـمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنـس ربمـفون82 قفاوملا52٤١ ماع لاّوش5١
،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورـمـلا ةكرح دعاوـق ددحي

يف خّرؤملا85٤-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5٠٠2 ةنس ربمفون٠٣قفاوملا٦2٤١ ماع لاوش82
ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك ددحي
،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاوتاجوتنملاو
،مّمتملاو لّدعملا

٤ يف خّرؤملا8٩١-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٦٠٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
،ةئيبلا

2 يف خّرؤملا٤٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

يف خّرؤملا١8١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٩٠٠2 ةنس ويام2١ قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧١
ةــــــيلوألا داوــــــــملا دارــــــــيتسإ ةــــــطشنأ ةـــــــسرامم طورـــــــــــش ددــــــــــحي
نم اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجتنملاو
وأ ءاـــــــكرشلا اــــــهيف نوــــكي يـــــتلا ةـــــيراجتلا تاــــــكرشلا فرـــــط

،لّدعملا ،بناجأ نومهاسملا

يف خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا5٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

8١ يف خّرؤملا85-5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر
تاـبــكرملا ءالــكو طاشن ةسرامم تاــيــفــيــكو طورش ددـــحـــي
،ةديدجلا

يف خّرؤملا٤٣2-5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

ماع ةجحلا يذ٩2 يفخّرؤم٧22-02 مقر يذيفنت موسرم
طورش دّدحـي ،0202 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١44١
.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو

––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا امــــيــــــس ال ،روـــــتــــــسدـــــلا ىلـــــــع ءانــــــبو –
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا85-5٧ مقر رـمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5٧٩١ ةنس رـبمتـبس٦2 قفاوـملا5٩٣١
،مّمتملاولّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩5-5٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١
 ،ممتملاو لدعملا

ىداـمـج٩2 يف خّرؤمـلا٤١-١٠ مقر نوـناقـلا ىضتقمبو–
قلـعـتـملاو١٠٠2 ةنـس تشـغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا

،اــــــهـــــــتـــــــمالسو اـهـنـمأو قرـطـلا رـبـع رورـملا ةـكرـح مـيـظـنـتـب
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤـمـلا٣٠-٣٠ مقر رـمألا ىضتقـمبو –
،ةسفانمـلاب قلعتمـلاو٣٠٠2 ةـنس ويلوي٩١ قفاومـلا٤2٤١ ماـع
 ،ممتملاو لدعملا

ىدامج5 يف خّرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناـقلا ىضتقـمبو –
ددحـي يذلا٤٠٠2 ةـنس ويـنوي٣2 قفاومـلا52٤١ ماـع ىلوألا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسراممـلا ىلع ةقـبطملا دعاوـقلا

ىدامج5 يف خّرؤملا٤٠-٤٠ مقر نوناـقلا ىضتقـمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةـنس ويـنوي٣2 قفاومـلا52٤١ ماـع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

ىدامج٧2 يف خّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا52٤١ ماع ةيناثلا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قـلـعـتملاو٩٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا٠٣٤١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماــع رــفص٧2 يف خّرؤــملا8٠-٣١ مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
نوـــناق نــــمضتملاو٣١٠2 ةــــنس رــــبمسيد٠٣ قــــفاوملا5٣٤١
،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش٩2 يف خّرؤملا٩٠-٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١
 ،لّدعملا
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تاـــــبكرملا حــــنامّعنصملا هــــبجومب لزاــــنتي دــــــقع:ةلاكولا
ينطولا بارتلا ىلع هتاجتنم قيوست قح نع ليكولل ةديدجلا

،تاونس )5( سمخ نع لقتّ الأ ىلع ةيرصح ةفصب ةددحم ةدمل

حنمت يتلا عناصلل ةعباتلا ةسسؤملا وأعّنصملا: حناملا
،عّنصملا تاجتنم قيوستل ةلاكو

تابكرم داريتسا ىلع موقي طاشن لك:ليكولا طاشن
ليكولا طبري زايتما دقع ساسأ ىلع ،اهعيب لجأ نم ةديدج
،حناملاب

،ةديدجلا تابكرملا عيب طاشن لك:دمتعملا عزوملا طاشن
،ليكولاب دمتعملا عزوملا طبري دقع ساسأ ىلع

يف ةدـــــــيدجلا تاــــبكرـــملل عزوـــــم لــيكو:دمتعملا عزوملا
 ،حناملا لبق نم دمتعمو ليكولاب هطبري دقع راطإ

،نيدمتعملا هيعزومو ليكولا نم نوكتت : عيزوتلا ةكبش

.يرئازجلا ينطولا بارتلا: ميلقإلا

اهعيبل ةدـيدجلا تاــبكرملا دارــــيتسا طاــــشن:3 ةداملا
تاـكرش لـكش يف نينوــكملا ءالــكوــلــل حوــتــفــم ،اــهــتــلاــح ىلع

اداـمـتـعا نـيزـئاحلاو ،هـب لوـمـعملا عـيرشتـلــل اــقــبــط ،ةــيراجت
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا همّلسي ايئاهن

اهلامسأر كولمملا ةيراجتلا تاكرشلل طاشنلا اذه صّصخي
.نيميقم نيينطو نيلماعتم فرط نم ةيلك

ةمالع بسح ،صصحلا ماظنل تابكرملا داريتسا عضخي
.ةيفافشلا ريياعم مارتحا لظ يف ،ةبكرم لك

 يناثلا لصفلا

ليكولا طاشن ةسرامم طورش

طبرت يتلا ةلاكولا دوقع وأ دقع نوكي نأ بجي:4 ةداملا
ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأل اقباطم نيحناملا وأ حناملاب ليكولا
يف خّرؤـــــــمـلا٣٠-٣٠ مـــــقر رـــــــمألا اـــــــميس ال ،اــــمهب لوــــــــمعملا

٣٠٠2 ةـنس ويلوي٩١ قفاومـلا٤2٤١ ماـع ىلوألا ىدامج٩١
.موسرملا اذه ماكحألو ،هالعأ روكذملاو

لوصحلاةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي يذلا ليكولا نكمي ال
ليثمتو طاشنلا ةسراممب هل حمسي دحاو ليكو دامتعا ىلعّ الإ

.ميلقإلا ىوتسم ىلع طقف نيتيراجت نيتمالع

ةــيصخشلاب عـــتمتي يذـــلا مــــهاسملا وأ كيرـــــشلا:٥ ةداملا
تادامتعا ةدع ىلع لوصحلا هنكمي ال  ةيونعملا وأ ةيعيبطلا

.ليكو

ةسراــممل يئاــهــنــلا داــمــتـــعالا ىلـــع لوـــصحلا:٦ ةداملا
يف باــــتتكالاب طورـــــشم ةدـــــيدجلا تاـــــبكرملا ءالكو طاشن
.موسرملا اذهب قفرملا طورشلا رــــــتفد

لوـــــصحلل لـــــيكولا طاــــــشن بـــــلاط عـــــضخي:٧ ةداملا
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا اهمّلسي ةتقؤم ةصخر ىلـــــــع

٧2 يف خّرؤملا5٠-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8١٠2 ةنس رياني5١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر
،اهتسرامم تايفيكو تارايسلا ةقباطم ةبقارم ميظنت

: يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا

 فيراعتلاو عوضوملا

نوناقلا نم52و٤2 نيتداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا52٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤملا8٠ –٤٠ مقر
ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١
ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا

.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش

:يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا

كرحمب ةدوزم ريغ وأ ةدوزم يرب لقن ةليسو لك:ةبكرم
اهلئاسوب قيرطلا ىلع ريست ،يئابرهكلا كرحـملا اهيف امب ،عفدلل
،ةكرحتم ةلآو ،ةرايس،رجُت وأ عفدُت وأ ةصاخلا

: ةبكرملا يه،ةديدجلا ةبكرملا

يأ يف قالطإلا ىلع ليجست ءارجإ عوضوم نكت مل يتلا –
،ناك دلب

خيراتو اهعنص خيرات نيب قرفلا زواجتي ّالأ بجي يتلا –
،ارهش )2١( رشع ينثا ينطولا بارتلا اهلوخد

: اهب ةعوطقملا ةفاسملا زواجتت ّالأ بجي يتلا –

،ةريغصلا تانحاشلاو ةصاخلا تارايسلل ،ملك )٠٠١( ةئام *

لقنلا تالفاحو تانحاشلل ،ملك )٠٠5١( ةئامسمخو فلأ *
.ةنيدملا جراخ لقنلا تالفاحو ةنيدملا يف

عئاضبلا وأ صاخشألا لقنل ةهجوم ةبكرم لك: ةرايس
ىلع رـيست ،يئاـبرـهـك وأ عـفدـلـل يكـيــناــكــيــم زاــهــجــب ةدوزــم
ةلفاحو ةنحاشو ةريـغص ةنحاشو ةصاخ ةرايس: قيرطلا
قيرط رارجو ةنيدملا جراخ لقنلل ةلفاحو ةنيدملا يف لقنلل
،٣مس٠5 نم ربكأ مجحب ةناوطسأب ةزهجم ةيران ةجاردو

نكـمـي يــعاـنـص زــيـهـجت وأ ةـــكرحتم ةـلآ لــك: ةـكرحـتـم ةـــلآ
صاخشألا لقنل ةصصخم ريغ ،ال وأ لكيه تاذ ،اهلمح وأ اهلقن
:يئابرهك وأ يلخاد عفد كرحمب ةزهجم ،قيرطلا يف علــسلا وأ
لاغشألاو ةيباغلا لاغشألاو ةحالفلا يف ةلمعتسم ةبكرم لك
يرلاو عفرلاو غيرفتلاو نحشلا تامدخو لقنلاو ةيمومعلا

،صاخلا لامعتسالا تاذ تابكرملاو ءابرهكلاو تاقورحـملاو

نوكي عئاضبلا لقن ةبكرم: ةروطقم فصنو ةروطقم
٠٠5٣ قوفي وأ يواسي هب حومسملا ةلومحلاب يلامجإلا نزولا

،قيرط رارجب ةطبترم ،غك
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،يــئاهنلا داـــمتعالا ىلـــع لوـــصحلا بــــلط عدوـــــي:١١ ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىدل ،عاديإ لصو مالتسا لباقم
.ةعانصلاب ةفلكملا

لوـــصحلل بوــــلطملا فـــلملا نوــــكتي نأ بــــجي:2١ ةداملا
:نم يئاهنلا دامتعالا ىلع

،يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا بلط –

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،ةيئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،يعيبطلا صخشلا رّيسملا همدقي ةهازنلاب حيرصت –
،موسرملا اذهب قفرملا جذومنلل اقفو

ةـــبسنلاب )٣ مــــقر ةميسقلا( ةـــيئاضقلا قـــباوسلا ةــــفيحص –
،يعيبطلا صخشلا رّيــسملل

،ىّوسم ةيبيرضلا لوادجلا جرختسم –

،يـــعامتجالا ناـــمضلل يـــنطولا قودـــنصلا نـــم ةنيحم ةقيثو –
،بلطلا عادــيإ خــيراتب

طبرت يتلا ةيرصحلا ةلاكولا دوقع وأ دقع نم ةخسن –
نم رثكأ ةزايح هنكمي ال يذلا نيحناملا وأ حناملاب ليكولا

،هب لومعملا عيرشتلل اقبط دعت ،تابكرملا نم )2( نيتمالع
،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ اهتيحالص ةدم نوكتو

تامدخو نيزختلا تآشنم دوجو تبثت يتلا قئاثولا –
راجيإلا دوقع( ضرعلا نكامأ اذكو رايغلا عطقو عيبلا دعب ام
دوقعو ةيكلملا دوقعو طقف نيدمتعملا نيعزوملل ةبسنلاب
،)ءالكولل ةبسنلاب زايتمالا

ليكولل ضرعلا تآشنم ةــيكلم تـــبثت يتلا قــــئاثولا –
،ءاضتقالا دنع ،نيدمتعملا نيعزوملاو

،نيدمتعملا نيعزوملا فرط نم تآشنملا ءارك دوقع ةدم –
)5( ســــمخ نــــع لــــقت ّالأ بـــجي يـــتلاو قــــثوم ىدــــل ةررـــحـملا

،تاونس

مهتءافك اذكو نيمدختسملا دوجو تبثت يتلا قئاثولا –
.)يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ةداهشب ةقفرم ةمئاق(

حـــنمي ،هاـــــندأ٤١ ةداـــملا ماــــكحأب لالـــــخإلا نود:3١ ةداملا
نيثالثلا لجأ يف يئاهنلا دامتعالا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
ةراشتسا دعب ،عاديإلا لصو ميلست خيراتل ةيلاوملا اموي )٠٣(
.هاندأ١٤ ةداملا يف ةروكذملا ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا

لاـــــجآلا لالـــــخ يـــئاهنلا داــــمتعالا غــــيلبت لــــبق:4١ ةداملا
يئالولا ريدملا موقي ،موسرملا اذه نم٣١ ةداملا يف ةددحـملا
دصق ةيناديم تارايزب ايميلقإ صتخملا ةعانصلاب فلكملا
.ةمدقملا قئاثولا عم ةدوجوملا تآشنملا ةقباطم نم ققحتلا

ميدقت ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلا بلطتي:٨ ةداملا
: نم نّوكتي فلم

،ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط –

حلاصم هّدعت يذلا ،موسرملا اذهب قفرملا طورشلا رتفد –
،بلاطلا هبتتكيو ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا

طاشن زمر نيبت ،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –
،ليكولا

ةلاكولاب قلعتت مهافت تاركذم وأ )2( نيدقع وأ )١( دقع –
ةدـــمل مــــهنم لـــــك ،ةـــــيرصح ةـــــفصب نيـــــحناملا وأ حـــــناملا مزــــلت
ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )5( سمخ نع لقت ال
.يئاهنلا دامتعالا

مـيـلست لـباـقـم ةـنـجـلـل ةـيـنـقـتـلا ةــناــمألا ىدــل فــلملا عدوــي
.عاديإ لصو

صيخرتلا ،لاح يأب ،ةتقؤملا ةصخرلا ينعت ال:٩ ةداملا
.طاشنلا ةسراممل

)2١( رشع ينثاب ةتقؤملا ةصخرلا هذه ةيحالص ةدم ددحت
.ارهش

رربت قئاثو ساسأ ىلع ،ءانثتسا ةدملا هذه ديدمت نكمي
ةتسقوفت ال ةرتفل ،ةدملا هذه مارتحا مدعل ةرهاقلا بابسألا
.رهشأ )٦(

،حونمملا يفاضإلا لجألا ءاضقنا وأ ديدمتلا مدع ةلاح يفو
ةفلكملا ةرازولا ةيلآ ةروصب ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا غلبت
نم يراجتلا لجسلا بحس تاءارجإ ةرشابمل ةراجتلاب
.لماعتملا

ةــــــصخرلا ةـــــعانصلاب فـــــلكملا رــــيزولا مـــــّلسي:0١ ةداملا
خيراتل ةيلاوملا اموي )٠٣( نيثالثلا ىدعتي ال لجأ يف ةتقؤملا

ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا ةراشتسا دعب ،عاديإلا لصو ميلست
.موسرملا اذه نم١٤

لبق نم ينعملل ّغلبُيو ارربم نوكي نأ بجي يبلس در لك
،اموي )٠٣( نيثالثلازواجتي ال لجأ يف ةنجلل ةينقتلا ةنامألا
.عاديإلا لصو ميلست خيراتل ةيلاوملا

مدقتي نأ ،بلطلا بحاص نكمي ،يبلسلا درلا ةلاح يفو
لجأ يف ،هاندأ٤٤ ةداملا يف ةروكذملا نعطلا ةنجل مامأ نعطب
.رارقلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )5١(رشع ةسمخلا

نيثالثلا لالخ ينعملا ىلع درلا نعطلا ةنجل ىلع بجي
بحاص نم مدقملا نعطلا مالتسا خيراتل ةيلاوملا اموي )٠٣(
.بلطلا
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رـــبع مهـــــعيزوت ةـــــكبش رـــــيوطتب ءالـــكولا مزـــــلي:٩١ ةداملا
قرشلا( ةعبرألا قطانملا يطغت نأ بجي يتلا ينطولابارتلا

)2١( رشع ينثا ىدعتي ال لجأ يف ،)لامشلاو بونجلاو برغلاو
تاروطقملا فصنو تاروطقملاو تارايسلا ءالكول ةبسنلاب ارهش

تالآلا ءالــكوــل ةــبسنــلاــب ارـــهش )٤2( نــيرشعو ةــعـــبرأو ةدـــيدجلا
.يئاهنلا دامتعالا حنم خيرات نم ءادتبا ،ةديدجلاةكرحتملا

نأب هـعيزوت ةـــكبش صــــخي اـــميف لـــيكولا مزـــلـي:02 ةداملا
نيدمتعم نيعزوم ىلإ ءوجللا وأ/و ةصاخلا هتآشنم هلنوكت
يف تآشنملا تاحاسم ددحتو .نيحناملا وأ حناملا لبق نم
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفد

يتلا ةيدقاعتلا تاقالعلا قيثوتب لـيكولا مزــــــلي :١2 ةداملا
نود كلذو ،حناملا لبق نم نيدمتعملا نيعزوملاب هطبرت
يف ،ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلل ءوجللا لامتحاب ساسملا

طورشلا رــتــفد يف اــهــيــلــع صوصنملا دوــنــبــلاــب لالــخإلا لاــح
.نوبزلا لايح موسرملا اذه ماكحأو

ةـــــــيعيرـــشتلا ماـــــــكحألا مارـــــتحاب لـــــيكوـــــلا مزــــــــلي:22 ةداملا
تاسرامملاو ةسفانملا لاجم يف اميس ال ،ةقبطملا ةيميظنتلاو
طورـــــــشلاو ةــــفاظنلاو نــــمألاو كلـــــــــهتسملا ةــــيامحو ةــــيراجتلا
.ةئيبلاو نيمأتلاو لمعلاو ةيحصلا

ةدـــيدــجلا تاـبــكرملا ّالإ ليـــكوـلا ملـسـي ّالأ بــجي:32 ةداملا
،مجانملا حلاصم فرط نم ةقباطملا صحف لحم تناك يتلا

٩2 يف خّرؤمـلا٤١–١٠ مقر نوـناقـلا نم2٤و٧ نيتداملل اقبط
روكذملاو١٠٠2 ةنـس تشـغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىداـمـج
.هالعأ

سيياقمل ةدروتسملا ةديدجلا تابكرملا بيجتست نأ بجي
ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةئيبلا ةيامحو نمألا
سيياقملل كلذ بايغ يف بيجتست نأ وأ ،امهب لومعملا
.ايلود اهب لومعملا

فنص مجانملا حلاصم فرصت تحت عضي نأب ليكولا مزلي
ةينقتلا قئاثولا لك عم قوسلا يف اهعضول ةهجوملا ةبكرملا
.اهب ةقلعتملا

ءانثأ ةقباطملا ةبقارم تايلمع مجانملا حلاصم يرجت
ذخأب كلذو ،صصح يف ةديدجلا تابكرملا داريتسا ةيلمع
ةيفصولا ةرشنلا ءوض ىلع ةدروتسملا تابكرملا نم تانّيع
،اهمالتسا مت يتلا ةبكرملا فنص نع عناصلا اهدعأ يتلا

كلذو ،ءانيملا تآشنم ىوتسم ىلع ةبقارملا هذه زجنتو
.يكرمجلا صيلختلا ةيلمع لبق

نم ٍفاك نوزخم ليكولا ىدل رفوتي نأ بجي:42 ةداملا
نم اهيلع قداصم ةيعون تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق
عــــــيبلا دـــــعب اـــــم ةــــــمدخبو ناــــــمضلاب لـــــفكتلل ،عـــــناصلا فرـــــط
.تابكرملل

8٠-٣١ مقر نوناقلا نم25 ةداملا ماكحأل اقبط:٥2 ةداملا
٣١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا5٣٤١ ماع رفص٧2 يف خّرؤملا

: ةلّدعملا ،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا  نوناق نمضتملاو

ريرقت دادعإ ةعانصلاب فلكملا يئالولا ريدملا ىلع بجي
يذلا فلملا نم اءزج نوكي تآشنملاو عقاوملا نع يفصو
.يئاهنلا دامتعالا حنم رربي

لالخ بلطلا بحاص ىلإ لمتحم ظفحت لك غّلبُي نأ بجي
نكمتي ىتح فلملا عاديإ خيراتل ةيلاوملا اموي )٠٣( نيثالثلا

.اموي )5١( رشع ةسمخ لجأ يف هكرادت نم

رــــــيزولا هــــــّملسي يذـــــلا يـــــئاهنلا داــــمتعالا دــــــعي:٥١ ةداملا
: نم لكل ةهّجوم ةيلصأ خسن )٧( عبس يف ةعانصلاب فلكملا

،رمألاب ينعملا –

 ،ةراجتلا ةرازو –

،لقنلا ةرازو –

ةـيرـيدملاو كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةــيرــيدملا( ةــيــلاملا ةرازو –
،)بئارضلل ةماعلا

،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا –

.ةعانصلاب ةفّلكملاةرازولاب ةينعملا ةحلصملا –

غّلــــبُيو اررـــبم يـــبلس در لـــك نوـــــكي نأ بـــــجي :٦١ ةداملا
)٠٣( نيثالثلا لجأ يف ةنجلل ةينقتلا ةنامألا لبق نم ينعملل
.يئاهنلا دامتعالا فلم عاديإ لصو خيرات يلت يتلا اموي

نعطب مدقتي نأ اررضتم هسفن ربتعي يذلا بلاطلا نكمي
لالخ ،هاندأ٤٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل
.رارقلا غيلبت  نم ءادتبا ،اموي )5١( رشع ةسمخ لجأ

ثلاثلا لصفلا

ليكولا طاشن ةسرامم تايفيك

طاـــشن ةـــسرامم بــــلاط ىدـــــل نوـــــكي نأ بــجي:٧١ ةداملا
عطقو عيبلا دعب ام ةمدخو ضرعلل ةمئالملا تآشنملا ليكولا
طورشلا رتفد يف ايندلا اهتاحاسم ةددحـملا ،نيزختلاو رايغلا
.هب قفرملاو ،موسرملا اذه نم أزجتي ال اءزج نوكي يذلا

نأب ،ةيرانلا تاجاردلا ءانثتساب ،تابكرملا ليكو مزليو
لــــــجأ يف ةــــــيكرمجلا ةــــبقارملا تــــــــحت عدوـــــتسم هـــــيدل نوـــــكي
دامتعالا ىلع لوصحلا دعب ارهش)2١( رشع ينثا ىدعتي ال
.يئاهنلا

نوعتمتي نومدختسم هل نوكي نأب ليكولا مزلي:٨١ ةداملا
نع لقت ال يتلا ةينهملا ةربخلا وأ/و ةبولطملا تالهؤملاب
ةدكؤملا ،كيناكيملاو قيوستلا تالاجم يف تاونس )5( سمخ
.اهرربت يتلا قئاثولاب

نيعباتلا نيمدختسملا نيوكت لامعأ نامضب ليكولا مزليو
،ايونس ،مهاوتسم نيسحتو مهفراعم ديدجتو هعيزوت ةكبشل
.طاشنلا ةيادب نم ءادتبا

دقع يف حناملا هنمضي يذلا نيوكتلا ططخم جاردإ بجيو
.ةلاكولا
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نكمي ،ةــيبلطلا طورــــش مارــــتحا مدـــــع ةـــــلاح يف :23 ةداملا
ضفر ةــلاــح يفو ،يضارــتــلاــب لــح ىلع اــقــفــتـــي نأ نيفرـــطـــلا
يف موقي نأ ليكولا ىلع بجي هنإف ،حرتقملا لحلل نوبزلا

غلبملا وأ قيبستلا غلبم عاجرإب مايأ )8( ةينامث نوضغ
ةئاملا يف ةرشع اهردق ةدايز عم نوبزلل عوفدملا يلامجإلا
.عوفدملا غلبملا نم )%٠١(

لبق ةبولطملا صوحفلاب مايقلاب ليكولا مزلي:33 ةداملا
نم دكأتلا ضرغب كلذو ،نوبزلل ةديدجلا ةبكرملا ميلست
. ةمدقملا ةيبلطلل ةمّلسملا ةبكرملا ةقباطم

يعاري نأب ةبكرملا ميلست دنع ليكولا مزلي:43 ةداملا
ةبكرملاب ةيفاضإلا تازيهجتلل ةينقتلا تافصاوملا ةقدب
ةيمكب ةدوزم نوكت نأ بجي يتلاو ،ةيبلطلا عوضوم ةديدجلا

،رتموليك )٠٠١( ةئام ةفاسمل ريسلاب اهل حمست دوقولا نم
.لقألا ىلع

راهشإلا لاكشأ لك نع عانتمالاب ليكولا مزلي:٥3 ةداملا
لجأ نم كلذو ةريطخلا تافرصتلا عيجشت اهنأش نم يتلا

هاجت رداـبـي نأ هــنــكــمــيو ،تاــقرــطــلا يلمــعــتسم نــمأ ناــمض
اميف ةياقولاو سيسحتلا ضرغب ديفم لمع لكب نئابزلا

.تاقرطلا نمأب قلعتي

،ناـــــمضلا راــــطإ يف ،لفــــكتلاب لـــــيكولا دـــــهعتي :٦3 ةداملا
بوـــــيعلاو عـــينصتلا صــــئاقن اــــهيف نوـــكت يـــتلا تاـــبكرملاب
مزاوللاو رايغلا عطق لادبتسا اذكو ،ةيفخلا وأ/و ةرهاظلا

.لامعتسالل ةحلاصلا ريغ

يف ةددـــــــــحـملا ةــــــــفاــــــسملا قوــــــــــــفت وأ يواــــــــست:٧3 ةداملا
: نامضلا

نيثالثو ةتس دودح يف رتموليك )٠٠٠.٠٠١( فلأ ةئام –
 ،ةيرانلا تاجاردلا ادع ام تارايسلل ارهش )٦٣(

)2١( رشع ينثا دودح يف رتموليك )٠٠٠.5( فالآ ةسمخ –
.ةيرانلا تاجاردلل ةبسنلاب ارهش

تاروطقملا صخي اميف عناصلا هرقي يذلا نامضلا قبطيو
.ةديدجلا ةكرحتملا تالآلاو تاروطقملا فصنو

عـــــيبلا دــــعب اــــم ةـــمدخ ناـــمضب لـــــيكوــــلا مزـــــلي:٨3 ةداملا
نيــــــمدـــختسم قــــــيرـــط نـــــــع كلذو ،اــــــــــهعيب مت يــــــتلا تاــــبكرملل
.ةبولطملا ةينهملاو ةينقتلا تالهؤملاب نوعتمتي

صوــــصخلا ىلــــع عـــيبلا دــــعب اـــم ةــــمدخ نــــمضتت نأ بـــــجي
:ةيتآلا تامدخلا

،نامضلا اهيطغي يتلا ةيرودلا تاعجارملا –

،حيلصتلاو ةنايصلاو ةيانعلا –

قداصم ةيعون تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق عيب –
.عّنصملا لبق نم اهيلع

ةدروتسملا تارايسلا عيبب تارايسلا ءالكول صّخري ال –
قفو اهب فرتعملا نمألا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا
لومعملا سيياقملا قفو كلذ بايغ يف وأ هب لومعملا ميظنتلا

اهساسأ ىلع مت يتلا عيزوتلا ةكبش راطإ يف ّالإ ،ايلود اهب
ةفلكملا ةرازولاب ةلهؤملا حلاصملا فرط نم انوناق مهدامتعا

،ةعانصلاب

باسحل تابكرملا داريتسا تارايسلا ءالكو ىلع عنمي –
اهساسأ ىلع مت يتلا ،مهعيزوت ةكبش جراخ نيرخآ ءالكو
ةفلكملا ةرازولاب ةلهؤملا حلاصملا فرط نم انوناق مهدامتعا

.ةعانصلاب

ةدروتسملا ةديدجلا تابكرملا ريتاوف ريرحت بجي:٦2 ةداملا
.حناملا لبق نم

ىدل دوزتي نأب ةديدجلا تابكرملا ليكو مزلي:٧2 ةداملا
نأبو حناملا عناصلل ةعبات ةكرش ىدل وأ حناملا عناصلا

رتفد يف ةدراولا تابكرملا فانصأ ّالإ دروتسي ال نأب دهعتي
.طورشلا

عبارلا لصفلا
ليكولا ىلع ةقبطملا عيبلا طورش

ليكولا طبري يذلا عيبلا دقع نوكي نأ بجي:٨2 ةداملا
،قفرملا طورشلا رتفدلو موسرملا اذه ماكحأل اقباطم نوبزلاب
ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلاو دعاوقلل اذكو
.امهب لومعملا

دــنس يف نّيـــبملا عــيبلا رـــعس نوـــكي نأ بـــجي:٩2 ةداملا
ةعجارملل لباق ريغو اتباث ةديدجلا ةبكرملاب صاخلا بلطلا

لك باستحا عم رّرحي نأ بجيو .ةدايزلاب نييحتلل الو
تاـــــــضيفختلا ىلـــــــــع ،ءاـــــــضتقالا دـــــــــنع يوـــــــــتحيو ،موـــــــــسرــــلا

ةيئابجلا تازايتمالا اذكو ةحونمملا ايازملاو تاعاطتقالاو
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

،ةيبلطلا ريرحت دنع قيبست عفد بلط ةلاح يف:03 ةداملا
ةـــــئاملا يف ةرــــشع غــــلبملا ةـــــميق زواــــجتت نأ نـــــكمي ال هـــــنإف
،ةروطقملا فصنو ةروطقملاو ةرايسلا عيب رعس نم )%٠١(
عم ةكرحتملا ةلآلا رعس نم )%٠2( ةئاملا يف نيرشعو
.موسرلا لك باستحا

ةــسمخ ةدــم مـــيلستلا لاــــجآ زواـــجتت ّالأ بـــــجي :١3 ةداملا
فصنو ةروطقملاو ةرايسلل ةبسنلاب اموي )5٤( نيعبرأو
ريغ.ةكرحتملا ةلآلل ةبسنلاب اموي )٠٩( نيعستو ،ةروطقملا
ىلع نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب لاجآلا هذه ديدمت نكمي هنأ
 .ةبوتكم ةقيثو ساسأ

بجوتسي كلذ ّنإف ،ةبكرملا رعسل يلكلا عفدلا ةلاح يفو
ليكولا مزلي ،ةلاحلا هذه يفو .ةبكرملل ةيروفلا ةيزهاجلا

خيراتل ةيلاوملا مايأ )٧( ةعبسلا نوضغ يف نوبزلل اهميلستب
.عفدلا
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ريزولا نم رارق بجومب اهريسو ةنجللا هذه ميظنت ددحُي
.ةعانصلاب فلكملا

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل نعط ةنجل أشنت:44 ةداملا
:نملكشتت

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةــــيلاملا رــــيزو نــــع لــــثمم –

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم –

 .اوضع ،ةسفانملل ينطولا سلجملا نع لثمم –

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نعطلا ةنجل ءاضعأ نّيعي
حارتقا ىلع ءانب ،تاونس )٣( ثالث اهتدم ةيوضعل ةعانصلاب
.نيتينعملا نيتئيهلاو تاعاطقلا ءارزو نم

مهماهم ءاهتنا عم ةيلآ ةروصب ةنجللا ءاضعأ ةدهع يهتنت
.اهناونعب مهنييعت مت يتلا ةئيهلا ىوتسم ىلع

تايفيكو اهريس طبضتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دّدحت
.لوألا اهعامتجا يف ،ةلاحإلا

.يلخادلا ماظنلا اذه ىلع ةعانصلاب فلكملا ريزولا قفاويو

اهاصقأ ةدم يف ،ةمدقملا نوعطلا يف ايأر ةنجللا يدبت
لبق نم نعطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نوثالث
لصفلل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلع ضرعي ثيح ،ةنجللا

.يئاهنلا رارقلاب لماعتملا غيلبت مث ،كلذ ىلع ءانب هيف

تاــمازتلالاو موـــسرملا اذــــه ماــــكحأب لالـــخإ لـــــك:٥4 ةداملا
حلاصم نم ريرقت دادعإ هيلع بترتي طورشلا رتفد يف ةدراولا
هتيعضو ةيوستب فلاخملا هبجومب رمؤي ،ةلهؤملا ةبقارملا

راذعإلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٩( نيعست لجأ لالخ
.ينعملل

ءاـــــضقنا دــــعب هـــتيعضو فــــلاخملا ِّوـــسي مــــل اذإ:٦4 ةداملا
رارق ردصي ،هالعأ5٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةرتفلا

ةرازولاب ةينعملا حلاصملا فرط نم يئاهنلا دامتعالا بحس
ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا نم بلطت يتلا ةعانصلاب ةفلكملا

.يراجتلا لجسلا بحس تاءارجإ ةرشابم

ليكولا ضّرعي ،هالعأ٩٣ ةداملا ماكحأب لالخإ لك:٧4 ةداملا
)١( دحاو رهش ةدمل عيبلا تامدخ قيلعت ىلإ دمتعملا عزوملا وأ

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا لبق نم

قـــــيلعتلاب عرذــــتلا دــــمتعملا عزوـــــملا وأ لـــــيكولا نـــــكمي الو
.نئابزلا ءازإ لالخإ يأ ريربتل

ةــــــجاردلا وأ ةــــصاخلا ةراــــيسلا فــــقوت ةـــــلاح يف:٩3 ةداملا
ةعبس قوفت ةرتفل نامضلا راطإ يف حيلصتلا ضرغب ةيرانلا
فرصت تحت لادبتسا ةبكرم عضوب ،ليكولا مزلي ،مايأ )٧(
ىلع صنت نيفرطلا نيب ةيدقاعت ماكحأ لاح يف ّالإ ،نوبزلا

.لقأ ةدم

ةرــــــــيغصلا تاــــــنحاـــشلا عوـــــــــــن نـــــــم تاــــــــبكرـــــملل ةـــــــــبسنلاب
جراخ لقنلا تالفاحو ةنيدملا يف لقنلا تالفاحو تانحاشلاو
تالآلاو ةروطقملا فصنو ةروطقملاو قيرطلا رارجو ةنيدملا
مجانلا حبرلا نادقف نوبزلا ضيوعتب ليكولا مزلي ،ةكرحتملا

.ةيريربت قئاثوب اتبثم نوكي يذلا فقوتلا نع

يف ةددحـملا تامازتلالا جاردإــب لــــيكولا دــــهعتي :04 ةداملا
يتــلا دوــقــعــلا نــمض ،موسرملا اذــهــب قــحــلملا طورشلا رـــتـــفد
.نيدمتعملا هيعزومب هطبرت

سماخلا لصفلا

هتعباتمو طاشنلا ةبقارم

يف ىعدت ةكرتشم ةيرازو ةـينقت ةـنجل أـــشنُت:١4 ةداملا
:نيتآلا نيلثمملا نم لكشتتو ،“ ةنجللا“ صنلا بلص

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )2( نيلثمم–

،مجانملاب فلكملا ريزولا نع )١( لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )١( لثمم–

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )١( لثمم–

ءانب رارقب ةنجللا ءاضعأ ةعانصلاب فلكملا ريزولا نيعي
 .مهنوعبتي نيذلا ءارزولا حارتقا ىلع

:يتأي امب ةنجللا فلكت:24 ةداملا

صخرلا ىلع لوصحلا تابلطب ةقلعتملا تافلملا ةسارد –
 ،ةيئاهنلا تادامتعالاو ةتقؤملا

تاـبـلـط لوـح ةـعاـنصلاـب فـلــكملا رــيزوــلــل يأرــلا ءادــبإ –
دامتعالاب ةقلعتملا ،ميظنتلا اذه نم ةدافتسالا يف نيبغارلا
ةرايزلا ريرقتو ،ةمَدقُملا تافلملا ةسارد ىلع ًءانب ،يئاهنلا
،ةعانصلاب فلكملا يئالولا ريدملا لبق نم دعملا ةيناديملا

ليكولا اهب دهعت يتلا تامازتلالا مارتحا ىلع صرحلا –
،طورشلا رتفد بجومب

،موسرملا اذه ماكحأ مارتحا ىلع صرحلا –

ةحونمملا تادامتعالاقيلعتو بحس نأشب يأرلا ءادبإ –
.موسرملا اذه راطإ يف

تاـــــئيه وأ ءارـــــبخب ةـــناعتسالا ةــــنّجللا نــــكمي:34 ةداملا
ماهملاب مايقلاب اهل حمسي يذلا ينقتلا معدلا راطإ يف ،ةلهؤم
 .اهيلإ ةلكوملا
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يناثلا لصفلا

ةيرادإلا طورشلا

دامتعالا حنم تايفيكو طورش :2ةداملا

تاروطقملاو تارايسلا ءالكو طاشن ةسراممل طرتشي
 : ىلع لوصحلا ،ةديدجلا تاروطقملا فصنو

:ةتقؤملا ةصخرلا– )١

ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي
:نم

،ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط –

نم هيلع عّقوملاو خّرؤملاو هيلع رشؤملا ،طورشلا رتفد –
ىلع ”هيلع قدوصو ئرق“ ةرابع لمحيو لماعتملا فرط
،دهعتلا ةقاطب

زمر نّيبي يذلا ،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –
،ليكولا طاشن

دقع وأ مهافتلل نيتركذم وأ ةركذم وأ نيدقع وأ دقع –
وأ حناملا مزلت نيتيرصح نيتلاكو وأ ةلاكوب ةقلعتم يئدبم
،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ ةدمل ،ةدح ىلع لك ،نيحناملا
.يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا نم ءادتبا

.طاشنلا ةسراممب صيخرتلا ةتقؤملا ةصخرلا ينعت ال

)2١( رشع ينثاب ةتقؤملا ةصخرلا هذه ةيحالص ةدم ددحت
قئاثو ساسأ ىلع ،ءانثتسا ،ةدملا هذه ديدمت نكميو .ارهش
ةرتفل ،لجألا اذه مارتحا مدع رّرــبت ةرـــهاق ةوــــق بـــبس تـــــبثت
.رهشأ )٦( ةتس قوفت ال

ةرازولا ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا غّلبت ،لجألا اذه دعبو
يراجتلا لجسلا بحس تاءارجإ ةرشابمل ةراجتلاب ةفّلكملا

.لماعتملا نم

:يئاهنلا دامتعالا– )2

يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي
:نم

،يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا بلط –

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،ةيئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

اقفو ،يعيبط صخش رّيسم همدقي ةهازنلاب حيرصت –
،موسرملا اذهب قفرملا جذومنلل

نيتفلكملا نيترازولا حلاصم مالعإ متي نأ بجي:٨4 ةداملا
ةـيرـيدملاو كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملاو ةراـجـتـلاـب
ةينعملا حلاصملا فرط نم ةمظتنم ةفصب )بئارضلل ةماعلا
راـطإ يف ةذـخـتملا تاءارـجإلاـب ةـعاــنصلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل
 .هالعأ٦٤و5٤ نيتداملا ذيفنت

سداسلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ىدل حيرصتلاب ةديدجلا تابكرملا ءالكو مزلي:٩4 ةداملا
لك ناونعب ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا حلاصملا

ةحلصمو نيزختلا تآشنمب ،اهعضو متي عيزوتلل ةديدج ةكبش
.عيبلاو ضرعلا طاقن اذكو رايغلا عطقو عيبلا دعب ام

ةدروتسملا ةديدجلا تابكرملا ءالكو ىلع بجي:0٥ ةداملا
85-5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ راطإ يف نوطشني نيذلاو
ةنس رياربف8 قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر8١ يف خّرؤملا

ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحييذلا5١٠2
دــــــيدجلا طورـــــــشلا رتفد يف اوبتتكي نأ ،ةديدجلا تابكرملا
ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن درــــجمب موــــسرملا اذــــــهب قــــــفرملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

85–5١ مقريذـــيفنتلا موـــــسرملا ماـــــكحأ ىــــــغلت:١٥ ةداملا
ةنس رياربف8 قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر8١ يف خّرؤملا

ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا5١٠2
.ةديدجلا تابكرملا

ةّيمــــسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني :2٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

لوألا قحلملا
طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي طورش رتفد

 تاروطقملاو تارايسلا ءالكو
ةديدجلا تاروطقملا فصنو

لوألا لصفلا

فيراعتلاو عوضوملا

٧22-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط:ىلوألاةداملا
ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف خّرؤملا

ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش دّدحـييذلا٠2٠2
طورـــــشلا دــيدــحت ىلإ اذــه طورـشـلا رــتـفد فدـــهي ،ةدــيدــجلا تاراــيسلا

ةـــــــسراممل بـــــلاطلا اــــهيف بــــتتكي نأ بـــــجي يــــتلا تاــــيفيكلاو
تاروطقملا فـــــــصنو تاروـــــــــــطقملاو تاراــــــــيسلا ءالــــــــــكو طاـــــــشن
.ةديدجلا
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،ةلمتحـملا تاضيوعتلا اذكو خسفلا ماكحأ –

،تاونس )5( سمخ نع لقت نأ نكمي ال دقعلا ةدمو ةيرصح –

.موسرملا اذهل ةيعجرملا –

:تابكرملا*

،تابكرملا عاونأ –

قارـتـحالا تاـكرـحـم تاذ تاـبـكرـمـلـل ثوـلـتـلا سيـياـقــم –
،يلخادلا

،نمألا ةمظنأو تازيهجت –

تابكرم ىلإ تارايسلا ليوحتل ةينقتلا بناوجلاب لفكتلا –
،ةصاخلا تابكرملا صخي اميف عيمملا لورتبلا زاغب ريست

.اهيلع قفتملا ديوزتلا رداصم –

:تاراهملاو ةقفارملا*

،عيزوتلا ةكبش ريوطتو ةماقإل ةينقتلا ةقفارملا –

،تاراهملا لقنو نيمدختسملا نيوكت –

،يراجتلاو ينقتلا لاجملا يف ةقفارملا –

دعب ام ةمدخل ةيجولونكتلاو ةينقتلا ةمولعملل لوصولا –
.)تايطعملا كنبل لوصولا ،تايجمرب ،قئاثو( عيبلا

:تانامضلا*

،عّنصملا نامض ةدم –

قداصم ةيعون تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق –
،عّنصملا فرط نم اهيلع

وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطقب قوسلا ديوزتب مازتلالا –
ةــــتس ةدـــــمل ّعنصــــملا فرـــــط نـــــم اـــــهيلع قداــــــصم ةــــــيعون تاذ
ةلاح يف ىتح ،تابكرملا قيوست دعب ارهش )٦٣( نيثالثو
 ،دقعلا خسف

عاجرتسا اذكو ةيفخلا بويعلاو عينصتلا صئاقنب لفكتلا –
.تابكرملا

ةعانصلاب ةّفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا ىدل فلملا عدوي
2 ،يزيلوكلا ةرامع:يتآلا ناونعلاب عاديإ لصو مالتسا لباقم

.رئازجلا ،رايبألا– ياب دمحأ عراش

ثلاثلا لصفلا

ةينقتلا طورشلا

I. تآشنملا:

طاشن ةسراممل بتتكملا ىدل رفوتت نأ بجي :٥ةداملا
ام ةمدخلو ضرعلل ةمئالم تآشنم ةديدجلا تابكرملا ليكو
يف ايندلا اهتاحاسم ددحت ،نيزختلاو رايغلا عطقو عيبلا دعب
:)2م :و(يتآلا لودجلا

رّيسملل )٣ مقر ةميسقلا( ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص –
،يعيبطلا صخشلا

،يونعملا صخشلا ةلاح يف( ةيبيرضلا لوادجلا جرختسم –
رـيسملا يعـيـبـطـلا صخشلــل ةــيــبــيرضلا لوادجلا جرــخــتسم
،بلطلا عاديإ خيراتب ىَّوسُم )ةكرشلل

طبرت يتلا ةيرصحلا ةلاكولا دوقع وأ دقع نم ةخسن –
نم رثكأ ةزايح هنكمي ال يذلاو نيحناملا وأ حناملاب ليكولا

،هب لومعملا عيرشتلل اقبط دعت ،تابكرملل )2( نيتمالع
ءادتبا ،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ هتيحالص ةدم نوكتو
،يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا خيرات نم

ام ةمدخو نيزختلل تآشنم دوجو تبثت يتلا قئاثولا –
دوقع( عيبلاو ضرعلا نكامأ اذكو رايغلا عطقو عيبلا دعب
،ةكرشلا مساب تآشنملل راجيإلا قيثوت دوقع وأ ةيكلملا

،)لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ ةدمل

نم طاشنلا ةسرامم تآشنم ةيكلم تبثت يتلا قئاثولا –
،ليكولا فرط

امك مهتالهؤمو نيمدختسملا دوجو تبثت يتلا قئاثولا–
ةداهشب ةقفرم ةمئاق( هب لومعملا ميظنتلا يف ددحم وه
ءارجألا لاـمـعـلـل ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيـمأتـلـل ينـطوـلا قودـنصلا

.)لقألا ىلع ،رهشأ )٣( ةثالث ةرتفل لامعلا باستنا تبثت

لاــــــجآلا نــــمض يــــئاهنلا داــــــمتعالا غـــــــيلبت لــــــــــبق :3ةداملا
رـيدملا موـقـي ،هـب لوـمـعملا مــيــظــنــتــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا
شيتفت تارايزب ،ايميلقإ صتخملا ةعانصلاب فلكملا يئالولا

قئاثولا عم ةدوجوملا تآشنملا ةقباطم نم ققحتلا فدهب
.ةمدقملا

رـيرـقـت دادـعإب ةـعاـنصلاــب فــّلــكملا يئالوــلا رــيدملا موــقــي
رربي يذلا فلملا نم اءزج نوكي ،تآشنملاو نكامألل يفصو
.يئاهنلا دامتعالا حنم

نم ينعملل غّلبيو ارربم يبلس در لك نوكي نأ بجي
.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا فرط

ةنجل مامأ نعط ميدقت بلاطلا نكمي ،يبلس در ةلاح يفو
غيلبت  خيرات يلت يتلا اموي )5١( رشع ةسمخلا لالخ نعطلا
.رارقلا

اموي )٠٣( نيثالثلا لالخ درلا نعطلا ةنجل ىلع بجيو
.بتتكملا همدق يذلا نعطلا مالتسا يلت يتلا

،اــــــصوصخ ،ةـــــلاكولا دــــــقع نــــمضتي نأ بــــجي :4ةداملا
:ةيتآلا رصانعلاو تابجاولا

:دقعلل ةماعلا ماكحألا*

 ،حوضوب نوددحـملا نوعّقوملاو فارطألا –

 ،ديدجتلا لاكشأو دقعلا ةيحالص ةدم –
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تاجتنملا عون
ةريظح

نيزختلا
عطق نزخم

رايغلا

ةشرو
ام ةــــحــــلــــصــــــم

عيبلا دعب

ةحاسم
ضرعلا

ةحاسملا
ةيلامجإلا

)خ س( ةصاـــــــــــــــخ ةراـــــــــــــــيس
ةريغص ةنحاشو

يـقـيرــط رارــجو ةــنـحاــش
يف لــقـن ةـلـفاــحو
لـــقـن ةـلـفاــحو ةـنـيدــملا

ةــنـيدـملا جراـــخ

ةيران ةجارد

ةروطقم فصنو ةروطقم

٠٠٠٤

٠٠٠٦

٠٠5

٠٠٠2

٠٠٤

٠٠5

٠٠١

٠٠2

٠٠٠١

٠٠٠2

٠٠2

٠٠٤

٠٠٠١

٠٠٠١

٠٠١

٠٠5

٠٠٤٦

٠٠5٩

٠٠٩

٠٠١٣

قرــشلا( ةعبرألا قطانملا يطغت نأ بجي يتلا ينطولا بارتلا ربع هعيزوت ةكبـش ريوطتب ليــكوـــلا مزـــلــي:٦ ةداملا
.يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا دعب ارهش )2١( رشع ينثا ىدعتي ال لجأ يف ،)لامشلاو بونــجلاو برــغــلاو

نيبت يتلا ،نيدمتعم نيعزوم ىلإ أجلي وأ /و ةصاخلا هتآشنم هل نوكت نأب ،هعيزوت ةكبش صخي اميف ،ليكولا مزليو
 : يتآلا لودجلا يف اهتاحاسم

 : نيدمتعملا نيعزوملل ةبسنلاب

:)2م :و(

تاجتنملا عون
ةريظح

نيزختلا
عطق نزخم

رايغلا
ةحلصم ةشرو

 عيبلا دعب ام
ةحاسم
ضرعلا

ةحاسملا
ةيلامجإلا

)خ س( ةصاـــــــــــــــخ ةراـــــــــــــــيس

ةرـيــغــص ةـنـحاـــشو

ةلفاحو يقيرط رارــجو

ةلفاحو ةنيدملا يف لقن

ةـنـيدـملا جراـــخ لـــقن

ةيران ةجارد

ةروطقم فصنو ةروطقم

٠٠8

٠5١

٠٠٤

٠5١

٠5

٠٠١

٠٠2

٠٠١

٠5١

٠٠2

٠٠١

٠٠2

٠5٣١

٠٠٤

٠58
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III. نومدختسملاو نيوكتلا :

نوـــــــمدختسم هـــــل نوـــــكي نأــــب لـــــيكولا مزــــتلي:١١ةداملا
يف ةيفاك ةينهم ةربخب وأ/و ةبولطملا تالهؤملاب نوعتمتي
.لاجملا

يمدختسمل انيوكت نمضي نأ ليكولا ىلع بجي :2١ةداملا
 : ىلع نيوكتلا اذه لمتشي نأ بجيو .عيبلا دعب ام ةحلصم

كيناكيملا صخي اميف ديدجلا جوتنملل مظتنم نيوكت–
،لكيهلاو

.تابكرملاب ةقلعتملا ايجولونكتلا يف لصاوتم نيوكت–

نيعـباـتـلا نيمدـخـتسملا نـيوـكـت لاـمـعأ ناــمضب مزــلــي اــمــك
،ايونس مهاوتسم نيسحتو مهفراعم ديدجتو هعيزوت ةكبشل
.طاشنلا ةيادب نم ءادتبا

دقع يف حناملا هب لفكتي يذلا نيوكتلا ططخم ديدحت بجي
 .ةلاكولا

عبارلا لصفلا

ليكولا ىلع ةقبطملا عيبلا طورش

ةدـــــــيدجلا تاــــــبكرـــملا رــــــيتاوـــف رــــــيرــــحت بــــــــجي:3١ةداملا
.حناملا عّنصملا فرط نم ةدروتسملا

هطبرت يتلا دوقعلا يف جردي نأب ليكولا دهعتي :4١ةداملا
٠٣ ىلإ52و٣2 ىلإ5١و٦ داوملا ماكحأ نيدمتعملا هيعزومب
.اذه طورشلا رتفد نم

ليكولا طبري يذلا عيبلا دقع نوكي نأ بجي :٥١ةداملا
خّرؤملا٧22-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقباطم نوبزلاب
يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2
،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش دّدحـي
ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلاو دعاوقلل اذكو
.امهب لومعملا

دــنس يف نّيبــــملا عــــيبلا رــــعس نوـــــكي نأ بــــــجي :٦١ةداملا
ةعجارملل لباق ريغو ،اتباث ةديدجلا ةبكرملاب صاخلا ةيبلطلا

لــك باستــحا عــم رّرــحــي نأ بجــيو .ةداــيزــلاــب نييــحــتــلـــل الو
تاــــــــــضيفختلا ىلـــــــــــع ،ءاـــــــــضتقالا دــــــــــنع ،يوــــــــتحيو موــــــسرــــلا

.ةحونمملا ايازملاو تاعاطتقالاو

ليكولا فرـط نــم قـــيبست عـــفد بـــــلط ةـــــلاح يف :٧١ةداملا
،غلبملا ةميق زواجتت نأ نكمي ال هّنإف ،ةيبلطلا ريرحت دنع

،عيبلا رعس نم )%٠١( ةئاملا يف ةرشع ،لاوحألا نم يأ يف
.موسرلا لك باستحا عم

ةديدجلا ةبكرملا ميلست لجأ زواجتي ّالأ بجي :٨١ةداملا
نـكـمـي هــّنأ رــيــغ .اــموــي )5٤( نيعــبرأو ةسمــخ ةدــم ةــبوــلـــطملا

ساسأ ىلع نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب ةدملا هذه ديدمت
 .ةبوتكم ةقيثو

ةيامحو نمألا لئاسو تآشنملا هذه يف رفوتت نأ بجي
.تابكرملا

II. تازيهجتلا :

عـــــــيبلا دـــــــــعب اــــم ةـــمدــــخ ناــــمضب ليــــكوـــــلا مزـــــلي :٧ةداملا
تالهؤملاب نوعتمتي نيمدختسم ةطساوب ،ةعيبملا تابكرملل
.ةبولطملا ةينهملاو ةينقتلا

،صوصخلا ىلع عيبلا دعب ام ةحلصم نمضت نأ بجي
 :ةيتآلا تامدخلا

 ،نامضلا اهيطغي يتلا ةيرودلا تاعجارملا–

،حيلصتلاو ةنايصلاو ةيانعلا–

قداصم ةيعون تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق عيب–
.عّنصملا فرط نم اهيلع

عون بسح ،عيبلا دعب ام ةحلصم رفوتت نأ بجي
: ىلع ،اصوصخ ،ةبكرملا

،ةدعاسملا تابكرم–

،)ريناكس( ةعشألاب صيخشتلا تاودأ–

 ،عفرلا تاودأو ةزهجأ–

،ةماعلاو ةصاخلا تاودألا–

 ،غيرفتلا تاودأ–

،تايراطبلا تالغشم /نحاشم–

،لسغلاو فيظنتلا تاودأ–

،طوغضملا ءاوهلا تانازخ–

،ءالطلاو لكيهلا لاغشأ مزاول–

،فييكتلا ماظنل ةنايصلاو صيخشتلا تاودأ–

.يئابرهكلا سايقلا ةزهجأ–

ىدل دوزــتلاب ةدــــيدجلا تاـــبكرملا لـــــيكو مزـــــتلي :٨ ةداملا
نم )2( نيتمالع وأ ةمالع ّالإ دروتسي ّالأب دهعتيو ،حناملا
.طورشلا رتفد يف ةدراولا تابكرملا

ةدــــــيدجلا تاــــبكرــملا عــــيبب لـــــيكوـــلل صـــــخري ال :٩ةداملا
لومعملا نمألا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا ةدروتسملا

اهساسأ ىلع مت يتلا عيزوتلا ةكبش راطإ يف ّالإ ،ايلود اهب
ةفلكملا ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا فرط نم انوناق هدامتعا

.ةعانصلاب

تابكرم داريتسا مدعب تارايسلا ليكو دهعتي :0١ةداملا
ىلع مت يتلا هعيزوت ةكبش جراخ ،نيرخآ ءالكو باسحل

ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا فرط نم انوناق هدامتعا اهساسأ
.ةعانصلاب ةفلكملا
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بسح ،هالعأ ةروكذملا براجتلا رضاحم مدقت نأ بجي
وأ عّنصملا اهمّلسي نأ بجيو ،تابكرملا فنصو تالاحلا

.52٠٧١OSIو٠2٠٧١OSI ةدمتعملا ةقباطملا مييقت تائيه

،ةدروتسملا ةديدجلا تابكرملا عضخت نأ بجي :32 ةداملا
ءوض ىلع تانّيع ذخأب ةقباطملا ةبقارمل ،صصح لكش يف

ةبكرملا فنص نع عّنصملا اهدعأ يتلا ةيفصولا ةرشنلا
تآشنم ىوتسم ىلع ةبقارملا هذه زجنتو ،اهميلست مت يتلا
 .ةكرمجلا ةيلمع لبق كلذو ءانيملا

،لقألا ىلع ،ةزهجم ةدروتسملا تابكرملا نوكت نأ بجي
: ةيتآلا نمألا ةزهجأب

 : ةصاخلا تابكرملا– )١

ىلع يوتحت يتلا صاخشألا لقنل ةهجوملا تابكرملا
لقيو قئاسلا دعقم اهيف امب ،سولجلل دعاقم )٩( ةعست رثكألا

: غلك٠٠5٣ نع اهنزو

،SBA تالجعلا لفقل داضم ماظن–

ةبسنلاب ،)PSE، CSE( رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–
،٣مس٠٠2١ اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا تابكرملل

ةـبسنـلاــب ،ةــعرسلا تبــثــم وأ/و ةــعرسلا دّدــحــم ماــظــن–
،٣مس٠٠٦١ اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا تابكرملل

ةدايز ،)بكارلاو قئاسلا( نايمامأ نايئاوه )2( ناسيك–
يتلا تابكرملل ةبسنلاب نييبناج نييئاوه )2( نيسيك ىلع
،٣مس٠٠2١ اهتناوطسأ ةعس قوفت

ماكحألل ةقباطم تاتبثمو باكرلا عيمجل نمأ مازح–
صـــــــــخي اــــميف ةـــــــــــقبطملا ســــيياقملل ةـــــــيفوتسمو ةـــــــــيميظنتلا

،تامدصلا براجت

،ةيفلخلاو ةيمامألا دعاقملل سأرلا دنسم–

،)XIFOSI( لافطألا دعاقم دش ماظن–

،يفلخلاو يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

.يمامألا بكارلاو قئاسلل نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن–

 : ةريغصلا ةنحاشلا– )2

يلامجإلا نزولا تاذ عئاضبلا لقنل ةهجوملا تابكرملا
:غلك٠٠5٣ نع لقي يذلا ةلومحلاب صخرملا

،SBA تالجعلا لفقل داضم ماظن–

،ةعرسلا تبثم وأ/و ةعرسلا دّدحم ماظن–

،)بكارلاو قئاسلا( نايمامأ نايئاوه )2( ناسيك–

ةبكرملا ميلستب ليكولا مزلي ،غلبملل يلكلا عفدلا ةلاح يفو
.ةيلاوملا مايأ )٧( ةعبسلا نوضغ يف ةديدجلا

نكمي ،ةيبلطلا طورـــش مارـــــتحا مدــــــع ةــــــلاح يف :٩١ةداملا
ضفر ةــلاــح يفو .يضارــتــلاــب لــح ىلع اــقــفــتـــي نأ نيفرـــطـــلا
يف ،مايقلا ليكولا ىلع بجي هّنإف ،حرتقملا لحلل نوبزلا

غلبملا وأ قيبستلا غلبم عاجرإب ،مايأ )8( ةينامث نوضغ
ةئاملا يف ةرشع اهردق ةدايز عم نوبزلل عوفدملا يلامجإلا
.عوفدملا غلبملا نم )%٠١(

لبق ةبولطملا صوحفلاب مايقلاب ليكولا مزلي:02ةداملا
نم دكأتلا ضرغب كلذو ،نوبزلل ةديدجلا ةبكرملا ميلست
.ةمدقملا ةيبلطلل ةمّلسملا ةبكرملا ةقباطم

ةــقدب يـــعاري نأـــب مـــيلستلا دــــنع لــــيكولا مزـــــلي:١2ةداملا
ةديدجلا ةبكرملل ةيفاضإلا تازيهجتلاو ةينقتلا تافصاوملا

نم ةيمكب ةدوزم نوكت نأ بجي يتلا ،ةيبلطلا عوضوم
.لقألا ىلع ،ملك )٠٠١( ةئام ةفاسمل ريسلاب اهل حمست دوقولا

،ةينقتلا قئاثولاب ةقفرم ةديدجلا ةبكرملا مّلست نأ بجي
نيتغللاب ةنايصلا بيتكو لامعتسالا ليلد اهنم اميس ال
مـيـقرـتـلا ةـقاـطـب اذـكو ةـيزـيـلـجـنإلا وأ ةـيسنرـفـلاو ةـيـنـطوـلا
.ميلستلا لصوو ةتقؤملا

ةدجنلا ةلجعب ةدوزم ةديدجلا ةبكرملا مّلست نأ بجي
،يوتحت نمأ ةعومجمو ،)تاودأ( حيتافم ةبيقحو ةعفارو
ةسكاــعــلا ةــيردصلاو رــيذــحــتــلا ثلـــثـــم ىلع ،صوصخلا ىلع
.ةيلوألا ةدجنلا ةبيقحو ءوضلل

ةدــــــيدجلا تاـــــــبكرـــــملا بـــــــــيجتست نأ بـــــــــجي:22ةداملا
ناخدلا ثاعبنا( ةئيبلا ةيامحو نمألا سيياقمل ةدروتسملا

عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا )جيجضلاو ةماسلا تازاغلاو
،كلذ بايغ يف ،بيجتست نأ وأ ،امهب لومعملا ميظنتلاو
.ايلود اهب لومعملا سيياقملل

حلاصم فرصت تحت عضي نأب ليكولا مزلي ،ةفصلا هذهبو
قوسلا يف اهعضول ةهجوملا تابكرملا فنص ،ةيالولل مجانملا

: هاندأ ةنّيبملا اهب ةصاخلا ةينقتلا قئاثولا لكو

نم اهيلع ارشؤم خسن  )٣( ثالث يف ةيفصولا تارشنلا–
،عّنصملا لبق

،ةطشنلا نمألا براجت رضاحم–

 ،ةنماكلا نمألا براجت رضاحم–

،ماعلا نمألا براجت رضاحم–

.ةئيبلا ةيامح براجت رضاحم–
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،ةيبناج ةيامح–

،رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–

.نيطلا ةظفاح–

يلامجإلا نزولا تاذ ةرطخلا داوملا لقن تابكرمل ةبسنلاب
نأ بجي ،غلك٠٠5٣ قوفي وأ يواسي يذلا ةلومحلاب صخرملا

كلذ باــــــــيغ يف ،لــــــــمعت نأ وأ هـــــب لوــــمعملا مــــيظنتلا قـــــــــباطت
كلت نم لقأ نوكت نأ نود ايلود اهب لومعملا سيياقملاب
.عّنصملل يلصألا دلبلا يف ةقبطملا

: ةنيدملا جراخ لقنلا تالفاح– )٥

نــم رـــثــكأ ىلــــــع يوـــتـــحت يتـــلا صاخــشألا لقن تابـــكرم
ام لقنلل ةهجوملاو قئاسلا دعقم اهيف امب ،دعاقم )٩( ةعــسـت
: ندملا نيب

،SBA تالجعلا لفقل داضم ماظن–

،)PSE، CSE( رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–

،اس / ملك٠٠١ ـب ةعرسلا دش ماظن وأ ةعرسلا دّدحم ماظن–

،ةعرسلا ليجست دادع–

،بالقنالا دض ماظن–

،دعاقملا عيمجل قلغلاب ريكذتلا ماظنب دوزم نمأ مازح–

،دعاقملا عيمجل سأرلا دنسم–

.يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

 : ةنيدملا يف لقنلا تالفاح– )٦

ةعست نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا صاخشألا لقن تابكرم
: يرضحلا لقنلل ةهجوملاو قئاسلا دعقم اهيف امب ،دعاقم )٩(

،SBA تالجعلا لفقل داضم ماظن–

،)PSE، CSE( رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–

،اس / ملك٠8 ـب ةعرسلا دش ماظن–

،ةعرسلا ليجست دادع–

،قلغلاب ريكذتلا ماظنب دوزم نمأ مازح–

،قئاسلا دعقمل سأرلا دنسم–

.يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

 : ةيرانلا تاجاردلا– )٧

،اهيلع قداصملا ةيامحلا ةذوخ–

ةيرانلا ةجاردلل ةبسنلابSBA تالجعلا لفقل داضم ماظن–
،جو ب فنص نم

ةـــــيميظنتلا ماــــكحألل ةــــقباطم تاــــتبثمو نـــمأ مازـــــح–
،تامدصلا براجت صخي اميف ةقبطملا سيياقملل ةيفوتسمو

،دعاقملا عيمجل سأرلا دنسم–

،يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

،نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن–

ةدايقلا ةروصقم نيب سيياقملل بيجتسي لصفلا زجاح–
عوــن نـــم ةرـــيغصلا تاـــــنحاشلل ةــــبسنلاب نــــــحشلا ةــــــقطنمو
nogruof.

: قيرطلا رارجو تانحاشلا– )3

يلامجإلا نزولا تاذ عئاضبلا لقنل ةهجوملا تابكرملا
: غلك٠٠5٣ قوفي وأ يواسي يذلا ةلومحلاب صخرملا

لفقل داضم ماظن عم فلخلا يفو مامألا يف حبك ماظن–
،SBA تالجعلا

تابكرملل تازاغلا جورخ مامص قوف وأ يئام لهمم–
قوفي وأ ةلومحلاب هب حومسملا يلامجإلا نزولا يواسي ثيح
،انط٩١

،ةعرسلا تبثم وأ/و ةعرسلا دّدحم ماظن–

ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ىوصقلا ةعرسلا دش ماظن–
،رورملا ةكرح مكحي يذلا

ةـــــيميظنتلا ماــــكحألل ةــــــقباطم تاــــتبثمو نـــــــمأ مازــــــــح–
،تامدصلا براجت صخي اميف ةقبطملا سيياقملل ةيفوتسمو

ةبسنلاب فلخلا يفو مامألا يف فيوجتلا نم ةيامح زاهج–
،تانحاشلل

تارارجل ةبسنلاب فيوجتلا نم مامألا يف ةيامح زاهج–
،قيرطلا

،ةيبناج ةيامح–

،ةعرسلا ليجست دادع–

،دعاقملا عيمج يف سأرلا دنسم–

،يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

،نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن–

.نيطلا ةظفاح–

: ةروطقملا فصنو ةروطقملا– )4

،SBA تالجعلا لفقل داضم ماظن–

،فيوجتلا نم ةياقولل يفلخ زاهج–
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ةــــــجاردلا وأ ةـــــصاخلا ةراـــــيسلا فـــــقوت لاـــــح يف :٨2ةداملا
ةرتفل ،نامضلا راطإ يف جردني يذلا حيلصتلا ضرغب ةيرانلا

هجو ىلع ةبكرم عضوب ليكولا مزلي ،مايأ )٧( ةعبس قوفت
ةيدقاعت ماكحأ ةلاح يف ّالإ ،نوبزلا فرصت تحت ،لادبتسالا

نم تابكرملل ةبسنلابو .لقأ ةدم ىلع صنت نيفرطلا نيب
تالفاح ،قيرطلا رارج ،تانحاشلا ،ةريغصلا تانحاشلا : عون
ةروطقملا ،ةنيدملا جراخ لقنلا تالفاح ،ةنيدملا يف لقنلا

لـباـقـم نوـبزـلا ضيوـعـتـب لـيـكوــلا مزــلــي ،ةروــطــقملا فصنو
قئاثوب اتبثم نوكي يذلا فقوتلا اذه نع مجانلا حبرلا نادقف
.ةعنقم

تاــــيعجرم لـــــك رــــفوت ناـــــمضب لـــــيكولا دـــــهعتي :٩2ةداملا
اهيلع قداصم ةيعون تاذ وأ ،ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق
فقوتلا لاح يفو .هنزخم ىوتسم ىلع عّنصملا فرط نم
ربع ،نمضي نأب ليكولا مزلي ،دقعلا خسف وأ طاشنلا نع

تاذ وأ ،ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق ريفوت ،هعيزوت ةكبش
ةتس اهاندأ ةدمل عّنصملا فرط نم اهيلع قداصم ةيعون
.ارهش )٦٣( نوثالثو

يف ةددــــــــــحـــملا ةــــــــفاـــــسملا قوــــــــــــفت وأ يواــــــــــست :03ةداملا
 : ناـــمضلا

)٦٣( نيثالثو ةتس دودح يف ملك )٠٠٠.٠٠١( فلأ ةئام–
،ةيرانلا تاجاردلا ادع ام ،تارايسلل ةبسنلاب ارهش

ارهش )2١( رشع ينثا دودح يف ملك )٠٠٠.5( فالآ ةسمخ–
 .ةيرانلا تاجاردلل ةبسنلاب

صخي اميف حناملا عّنصملا هّرقي يذلا نامضلا قبطيو
طورش جردت نأ بجيو .تاروطقملا فصنو تاروطقملا

اـــــــقبط ةدــــــعملا ناــــــمضلا ةداــــــهش يف ةـــــحارص ناــــــمضلا ذــــــــيفنت
نوبزلل ابوجو ةمّلسملاو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل
نودب ليكولا قتاع ىلع نامضلا عقيو .ةبكرملا ميلست دنع
 .نوبزلا ىلع ةيفاضإ فيلاكت

،دامتعالا بحس ةلئاط تحت ،لـــــيكولا مزــــــلي :١3ةداملا
ةسراممب ةطبترملا ةيميظنتلا طورـــشلل ةــــعجارم لـــــك مارـــتحاب
.ليكولا طاشن

ةــــفلكملا ةرازوـــــلا ىلإ لــــسري نأــب لــــيكولا مزــــلي:23ةداملا
راجيإو ةلاكولا دقعل ديدجت لك ،ةمظتنم ةفصب ،ةعانصلاب
.اهتيحالص يهتنت يتلا ،يراجتلا لجسلا اذكو تآشنملا

ةينعملا حلاصملا ىدل حيرصتلاب ليكولا مزلي:33ةداملا
ىوتسم ىلع أرطي رييغت لكب ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

تاشروو نيزختلا تآشنم صخي اميف عيزوتلل هتكبش
ضرعلا طاقن اذكو رايغلا عطق نزاخمو عيبلا دعب ام ةمدخ
.عيبلاو

،ةيزكرم وأ ةيبناج زئاكر–

.)تماص( جيجضلا ثاعبنا دض زاهج–

ةديدجلا تابكرملا ّالإ ليكولا مّلسي نأ نكمي ال :42ةداملا
مجانملا حلاصم فرط نم ةقباطملا صحف لحم تناك يتلا

٩2 يف خّرؤملا٤١–١٠ مقر نوناقلا نم2٤و٧ نيتداملل اقبط
قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىداـمـج
لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
.ةبولطملا ةيرادإلا تاءارجإلا عومجم لامكتساو ،مّمتملاو
ةديدجلا تابكرملل لوصو لك دنع مدقي نأب ليكولا مزليو
:ةيتآلا قئاثولا ،ةيالولل مجانملا حلاصم ىلإ

،ةملتسملا ةعاضبلا مئاوق–

،نحشلا دنس–

،لوصولاب راعشإ–

،حناملا عّنصملا فرط نم ةدعملا ءارشلا ريتاوف–

.تابكرملا مالتسا رضاحم نم خسن–

نيرهش ةيحالص ةدم ةياهن لبق ،ليكولا مزلي:٥2ةداملا
،نوبزلل لماكلا فلملا ميلستب ،ةتقؤملا ميقرتلا ةقاطبل )2(
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي نأ بجيو

،عيبلا ةداهش–

،حناملا عنصملا فرط نم ةدعملا ةروتافلا–

رضحم : ةنمضتملاو رمحألا نوللاب ةبوطشملا ةقيثولا–
اهيلع رشؤملا ةقباطملا ةداهشو ةيفصولا ةرشنلاو مالتسالا

.هلثمم وأ عّنصملا فرط نم

راهشإلا لاكشأ لك نع عانتمالاب ليكولا مزلي:٦2ةداملا
نـــــــمأ ىلــــع ةرــــيطخلا تاـــــفرصتلا عـــــيجشت اــــهنأش نـــــم يـــــتلا

لمع لكب نوبزلا هاجت ردابي نأ هنكميو ،قرطلا يلمعتسم
.قرطلا نمأب قلعتي اميف ةياقولاو سيسحتلا ضرغب ديفم

سماخلا لصفلا

تايلوؤسملاو تانامضلا

لــــــــفكتلاب لــــــيكولا دـــــــــهعتي ،ناـــــمضلا راـــــطإ يف :٧2ةداملا
بوـــــــيعلاو عـــــــينصتلا صـــــئاقن اــــــــهيف نوــــكت يــــــتلا تاــــبكرملاب
مزاوللاو رايغلا عطق لادبتسا اذكو ،ةيفخلا وأ/و ةرهاظلا

ىطغم بيع ةنياعم لاح يفو .لامعتسالل ةحلاصلا ريغ
مدــقــي نأ بجــيو .ةــبــكرملا لادــبــتسا بجــي هــّنإف ،ناـــمضلاـــب
نأ ةطيرش ،ةمّلسملا ةبكرملا نامض نوبزلا ةدئافل ليكولا

مارتحاو ةيرودلا تاعجارملا عيمجب مايقلاب نوبزلا مزتلي
.عّنصملا تاداشرإ
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ليكولا طاشنل بتتكملاب فيرعتلا

: يراجتلا مسالا  / يعامتجالا ناونعلا

:يئابجلا فيرعتلا مقر

:ينوناقلا لكشلا

 : ةكرشلا لامسأر

:نيطوتلا /رقملا ناونع

: ةيالولا

: فتاهلا

: سكافلا

:ينورتكلإلا ديربلا

:ينورتكلإلا عقوملا

:رّيسملا مساو بقل
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تابكرملاب ةصاخلا تانايبلا

ةجاردو ،ةروطقم فصنو ةروطقم ،ةنيدملا جراخ لقن ةلفاح ،ةنيدملا يف لقن ةلفاح ،قيرط رارج ،ةـنحاش ،ةريغص ةـنحاش ، )خ.س( ةصاخ ةرايس : )*(

.ةيران

.)OSI AN ٠8٧٣ رظنأ (IMW عنصملل يملاعلا فيرعتلا زمر: )**(

)*( زارطلا)تامالعلا( ةمالعلا
عّنصُملا مسا

حناملا

فيرعتلا زمر
عّنصملل يملاعلا

IMW)**(

)نكامأ( ناكم
عينصتلا



٩4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٩2
33م0202 ةنس تشغ٩١

ليكولا تآشنم

)2م( ةحاسملاةيالولاناونعلا
اهنم ةينبملا

)2م(
)*( نييعتلا

.ةيكرمجلا ةباقرلل عضاخلا عدوتسملاو ،عيبلا دعب ام ةمدخ تاشرو ،راـــيغلا عـــطق نزاـــخم ،تاـــبكرملا نـــيزخت ،ضرــــعلا ةـــعاق ،رـــــقملا : تآشنملا  )*(
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ةـيئاـصحإ تاموـلعـم

: يراجتلا مسالا / يعامتجالا ناونعلا

: رقملا ناونع

ةنسلا / يسادسلا ................ ةرتفلا

)تادحولا( تابكرملا عيبو داريتسا –

.تاراطإ ..................... : مهنم   .................. : نيمدختسملا ددع –

.جد فالآ ...................... : ةقباسلا ةنسلل موسرلا جراخ لامعألا مقرب ريكذت –

: هنم  جد فالآ ....................... : يلامجإلا رامثتسالا–

.جد فالآ  ........................ : تازيهجت /داتع–

.جد فالآ ............................. : تآشنم –

ةجاردو ةروطقم فصنو ةروطقم ،ةنيدملا جراخ لقن ةلفاح ،ةنيدملا يف لقن ةلفاح ،قيرط رارج ،ةـنحاش ،ةريغص ةـنحاش ،)خ.س( ةصاخ ةرايس : )*(

.ةيران

عيبلاداريتسالا)*( تابكرملا عون
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دهعت ةقاطب

: )يعامتجالا رقملا وأ مسالاو بقللا( هلفسأ عّقوملا انأ

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... : ناونعلا

.................................................................................................................................... : يراجتلا لجسلا مقر

................................................................................................................................ : يئابجلا فيرعتلا مقر

 : حّرصأ .١
،طورشلا رتفد دونبو لوعفملا يراسلا ميظنتلاب ملع ىلع يننأ–

.طاشنلا اذه ةسراممل ةيرورضلا تابلطتملاو اهميدقت بجي يتلا تامدخلا ةعيبطب ملع ىلع يننأ–

: دهشأ .2
،ةحيحص ةصخرلا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا لك نأب–

،يبلط ضفر ىلإ يدؤيس بذاك حيرصت يأ نأب ملع ىلع يننأب–

.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش عيمج ىلع قفاوأ يننأ–

: مزتلأ .3
ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممب قلعتملا لوعفملا يراسلا ميظنتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلاب–

،اذه طورشلا رتفدو

فلم يف ةنمضتملا تامولعملا يف ليدعت يأب ،لاجآلا رصقأ يف ،ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم مالعإب–
،دامتعالا بلط

تادراوــلا مــجــحو لــيــغشتــلاو تاراــمــثــتسالا روـــطـــتـــب ةـــقـــلـــعـــتملا تاـــيـــئاصحإلا ،يسادس لـــك يف ،لاسرإب–
.تاعيبملاو

.هذه دهعتلا ةقاطب لوخملا لثمملا عّقوي ،كلذل اتابثإ

.............................................. يف ............................... ـب

عيقوتلا

)عّقوملا ةفص(



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٩4٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٩١ 36

يعيبطلا صخشلل ةهازنلاب حيرصتلا

: ةدقاعتملا ةحلصملاب فيرعتلا–١

..................................................................................................................................................... : ةدقاعتملا ةحلصملا نييعت

.................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ : عوضوملا–2

.................................................................................................................................................................................................

: ليكولا طاشنل دامتعالل بتتكملا ميدقت–3

: دامتعالل ةبتتكملا ةكرشلا لثمم  ةفص هل يذلا يضمملا داليم ناكمو خيراتو ةيسنجو مساو بقل

.................................................................................................................................................................................................

: فرصتي ،...................................................................................................

،هباسحلو همساب –

.اهلثمي يتلا ةكرشلا باسحلو مساب –

...................................................................................................................................................................... : ةكرشلا ةيمست

.................................................................................................................................................................................................

نوـناـقـلـل ةـعضاخلا تاسسؤمـلـل يئاصحإلا فــيرــعــتــلا مــقرو ينورــتــكــلإلا دــيرــبــلاو سكاــفــلا مــقرو فــتاــهــلا مــقرو ناوــنــعــلا

..................................................................... : ةيبنجألا تاسسؤملل )S-N-U-D( يملاعلا تانايبلا ميقرت ماظن مقرو يرئازجلا

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ : ةكرشلل ينوناقلا لكشلا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

eirtsudni’l ed erètsiniMةعانصلا ةرازو

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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 : بتتكملا حيرصت–4

ةلواحم وأ ةوشرلا ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نولثمم وأ يمدختسم نم دحأ الو ،ايصخش انأ نكأ مل هنأب حرصأ
.نييمومع ناوعأ ةوشر

 معن                    ال

 : )مكحلا نم ةخسن قفرأو ذختملا رارقلاو ،تاعباتملا هذه ةعيبط حضو( باجيإلا ةلاح يف

.................................................................................................................................................................................................

  .ةهيزنلا ةسفانملا باسح ىلع يضرع ةسارد ليضفت وأ ليهست ىلإ يمرت ةروانم وأ لعف يأ ىلإ ءوجللا مدعب مزتلأ

ريغ وأ ةرشابم ةفصب ،صيصخت وأ حنمب يمومع نوعل دعو ميدقت ىلإ يمرت تاروانم وأ لاعفأ يأ ىلإ ءوجللا مدعب مزتلأ
.دامتعالا بلط ةبسانمب ،هتعيبط تناك امهم زايتما وأ ةأفاكم  ،رخآ نايكل وأ هسفنل امإ ،ةرشابم

وأ تقؤملا صيخرتلا حنم ءارجإ دعب وأ ءانثأ وأ لبق ،داسف وأ زايحنال ةقباطم ةلدأ فاشتكا نأ ملع ىلع ينأ حّرصأ
طورشلا رتفد ءاغلإ اميسال ،يعدر ريبدت يأ ذاختال ايفاك اببس ،ةيئاضقلا تاعباتملاب ساسملا نود ،لكشي ،يئاهنلا دامتعالا

تابكرملا ليكو طاشن ةسراممل دامتعالا بلطل حشرتلل نيعونمملا نييداصتقالا نيلماعتملا ةمئاق يف ينعملا ليجستو
.ةديدجلا

نم٦١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطتل ضرعتلا ةلئاط تحت ةحيحص ،هالعأ ةروكذملا تامولعملا ّنأب دهشأ
.مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 يف خّرؤملا٦5١–٦٦ مقر رمألا

..................................... يف .........................  ـب رّرح

بتتكملا ءاضمإ

)بتتكملا متخو يضمملا ةفص ،مسا(
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ةرازولا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا غلبت ،لجألا اذه دعبو
يراجتلا لجسلا بحس تاءارجإ ةرشابمل ةراجتلاب ةفلكملا

.لماعتملا نم

 : يئاهنلا دامتعالا )2

يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي
 : نم

،يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا بلط –

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

صخشلا ةصخرلا بتتكم همدقي ةهازنلاب حيرصتلا –
،يعيبطلا

ةبسنلاب )٣ مقرةميسقلا( ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص –
،يعيبطلا صخشلل

صخشلا ةــــلاـــــح يف( ةـــــيـــــبـــــيرضلا لوادجلا جرـــــخـــــتسم –
يعيبطلا صخشلل ةيبيرضلا لوادجلا جرختسم ،يونعملا
،بلطلا عاديإ خيراتب ىَّوسُم )ةكرشلل رّيسملا

طبرت يتلا ةيرصحلا ةلاكولا دوقع وأ دقع نم ةخسن –
)2( نيتمالع زواجتي ال يذلا نيحناملا وأ حناملاب ليكولا
ةدـم نوـكـتو .هـب لوـمـعملا عـيرشتـلـل اـقـبـط دــعــت ،تاــبــكرــمــلــل

خــيراــت نــم ءادـتـبا ،لــقألا ىلــع ،تاوـنـس )5( سـمـخ هـتـيحالــص
،يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا

ام ةمدخو نيزختلا تآشنم دوجو تبثت يتلا قئاثولا –
دـقـع( عـيـبـلاو ضرـعـلا نـكاـمأ اذـكو راـيـغــلا عــطــقو عــيــبــلا دــعــب
،ةسسؤملا مساب تآشنملل راجيإلا قيثوت دوقع وأ ةيكلملا

 ،)لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ دقعلا ةدم نوكت ثيح

لـيـكوـلـل ضرـعــلا نــكاــمأ ةــيــكــلــم تبــثــت يتــلا قــئاــثوــلا –
،نيدمتعملا نيعزوملاو

امك مهتالهؤمو نيمدختسملا دوجو تبثت يتلا قئاثولا –
ةداهشب ةقفرم ةمئاق( هب لومعملا ميظنتلا يف ددحم وه
ءارـجألا لاـمـعـلـل ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيـمأتـلـل ينــطوــلا قودــنصلا

.)لقألا ىلع ،)١( ةدحاو ةنس ةرتفل لامعلا باستنا تبثت

لاـــــــجآلا نــــــمض يـــــئاهنلا داـــــمتعالا غـــــــيلبت لــــــبق :3ةداملا
ريدملا موقي ،لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا
ققحتلا فدهب شيتفت تارايزب ،ةعانصلاب فّلكملا يئالولا

.ةمدقملا قئاثولا عم ةدوجوملا تآشنملا ةقباطم نم

رـيرــقــت دادــعإب ةــعاــنصلاــب فــّلــكملا يئالوــلا رــيدملا موــقــي
رربي يذلا فلملا نم اءزج نوكي ،تآشنملاو نكامألل يفصو
.يئاهنلا دامتعالا حنم

 يناثلا قحلملا

طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحـي طورش رتفد
 ةديدجلا ةكرحتملا تآلآلا ءالكو

لوألا لصفلا

فيراعتلاو عوضوملا

٧22-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط: ىلوألاةداملا
٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 خّرؤملا
تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحييذلا
طورشلا دــــــيدحت ىلإ اذـــــــه طورشلا رـــــــتـــــــفد فدـــــــهـــــــي ،ةدـــــــيدجلا

ةسراـممل بلاـطــلا اــهــيــف بتــتــكــي نأ بجــي يتــلا تاــيــفــيــكــلاو
.ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ءالكو طاشن

يناثلا لصفلا

ةيرادإلا طورشلا

دامتعالا تايفيكو طورش :2ةداملا

٩2 خّرؤملا٧22-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت
ددحييذلا٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ

،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش
،ةدـــيدجلا ةـــكرـــحـــتملا تالآلا ءالـــكو طاشن ةسراـــممل طرـــتشي
: ىلع لوصحلا

: ةتقؤملا ةصخرلا )١

ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي
: نم

،ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط –

نم هيلع عّقوملاو خرؤملاو هيلع رشؤملا ،طورشلا رتفد –
ىلع ”هـيـلــع قدوصو ئرــق“ ةراــبــع لــمــحــي ،لــماــعــتملا فرــط
،دهعتلا ةقاطب

زمر نّيبي يذلا ،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –
،ليكولا طاشن

ةقلعتم مهافتلل نيتركذم وأ ةركذم وأ نيدقع وأ دقع –
لك ،نيحناملا وأ حناملا مزلت نيتيرصح نيتلاكو وأ ةلاكوب
نــــم ءادــــتبا ،لـــقألا ىلـــع ،تاوـــنس )5( ســـمخ ةدـــمل ،ةدــــح ىلــــع
.ةيئاهنلا ةصخرلا ىلع لوصحلا

.طاشنلا ةسراممب صيخرتلا ةتقؤملا ةصخرلا ينعت ال

)2١( رشع ينثاب ةتقؤملا ةصخرلا هذه ةيحالص ةدم ددحت
 .ارهش

قــئاــثو ساسأ ىلع ،ءاــنــثــتسا ،ةدملا هذـــه دـــيدمت نـــكـــمـــيو
ةرتفل ،ةدملا هذه مارتحا مدع رربت ةرهاق ةوق بابسأ تبثت
.رهشأ )٦( ةتس قوفت ال
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: تاراهملاو ةقفارملا*

،عيزوتلا ةكبش ريوطتو ةماقإل ةينقتلا ةقفارملا –

،تاراهملا لقنو نيمدختسملا نيوكت –

،يراجتلاو ينقتلا لاجملا يف ةقفارملا –

دعب ام ةمدخل ةيجولونكتلاو ةينقتلا ةمولعملل لوصولا –
.)تايطعملا كنبل لوصولا ،تايجمرب ،قئاثو( عيبلا

: تانامضلا *

،عّنصملا نامض ةدم –

قداصم ةيعون تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق –
،عّنصملا فرط نم اهيلع

وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطقب قوسلا ديوزتب مازتلالا –
ةـــتس ةدمل عـــّنصملا فرـــط نـــم اـــهـــيـــلـــع قداصم ةـــيـــعوـــن تاذ
يف ىتح ،ةكرحتملا تالآلا قيوست دعب ارهش )٦٣( نيثالثو
 ،دقعلا خسف ةلاح

اذـــــــكو ،ةـــــيفخلا بوـــــيعلاو عـــــينصتلا صـــــــئاقنب لــــــفكتلا –
.ةكرحتملا تالآلا عاجرتسا

ةــفـــلـــكملا ةرازوـــلاـــب ةـــيـــنـــعملا حـــلاصملا ىدـــل فـــلملا عدوـــي
ةرامع : يتآلا ناونعلاب عاديإ لصو مالتسا لباقم ةعانصلاب
.رئازجلا ،رايبألا – ياب دمحأ عراش2 ،يزيلوكلا

ثلاثلا لصفلا
ةينقتلا طورشلا

I. تآشنملا :

طاشن ةسراممل بتتكملا ىدل رفوتت نأ بجي :٥ةداملا
ضرــعــلــل ةــمــئالــم تآشنــم ،ةدــيدجلا ةــكرــحــتملا تالآلا لــيــكو
اهتاحاسم ددحت ،نيزختلاو رايغلا عطقو عيبلا دعب ام ةمدخو
: )2م :و( يتآلا لودجلا يف ايندلا

ةقبسم شيتفت تارايزل يئاهنلا دامتعالا ميلست عضخي
نم ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا اهب موقت
تاــطاشنــلا عــم اــهــقــباــطــتو تآشنملا دوــجو نــم دــكأتــلا لــجأ
تاودألاو ةزهجألاو تادعملل يلعفلا بيصنتلا اذكو ةجمربملا
.ةمزاللا

نم ينعملل غّلبيو ،ارربم يبلس در لك نوكي نأ بجي
.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا فرط

ةنجل مامأ نعط ميدقت بتتكملا نكمي ،يبلس در ةلاح يف
.رارقلا غيلبت يلت يتلا اموي )5١( رشع ةسمخلا لالخ نوعطلا

اموي )٠٣( نيثالثلا لالخ درلا نعطلا ةنجل ىلع بجيو
.بتتكملا نم مدقملا نعطلا مالتسا يلت يتلا

،اـــــــصوصخ ةــــــلاكوــلا دــــــــقع نــــــــمضتي نأ بجــــــــي :4ةداملا
: ةيتآلا رصانعلاو تابجاولا

:دقعلل ةماعلا ماكحألا*

 ،حوضوب نوددحـملا نوعّقوملاو فارطألا –

 ،ديدجتلا لاكشأو دقعلا ةيحالص ةدم –

،ةلمتحـملا تاضيوعتلا اذكو خسفلا ماكحأ –

)5( سمــخ نــع لــقــت ال ةدمل ةــيــمــيــلـــقإلا ةـــيرصحلا دـــنـــب –
،تاونس

.موسرملا اذهل ةيعجرملا –

:ةكرحتملا تالآلا *

،ةكرحتملا تالآلا عاونأ –

تاكرحمب ةدوزملا ةكرحتملا تالآلل ثولتلا سيياقم –
،يلخادلا قارتحالا

.اهيلع قفتملا ديوزتلا رداصم –

قرشلا( ةعبرألا قطانملا يطغي نأ هيلع بجيو ،ينطولا بارتلا ربع هعيزوت ةكبش ريوطتب ليكولا مزلي:٦ ةداّملا
.يئاهنلا دامتعالاهحنم دعب ارهش )٤2( نيرشعو ةعبرأ ىدعتي ال لجأ يف ،)لامشلاو بونجلاو برغلاو

ةحلصم ةشرو
 عيبلا دعب ام

ةحاسم
ضرعلا

ةحاسملا
ةيلامجإلا

ةريظح
نيزختلا

عون
تاجـــتنملا

عطق نزخم
رايغلا
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III. نومدختسملاو نيوكتلا :

نومدختسم هل نوكي نأب لــيكولا ىلـــع نيـــــعتي :١١ةداملا
ةيفاك ةينهم ةربخب وأ/و ةبولطملا تالهؤملاب نوعتمتي

.لاجملا يف

يمدختسمل نيوكتلا نامض ليكولا ىلع بجي:2١ةداملا
نـــيوـــكـــت لاـــمـــعأ ناـــمضب مزـــلـــيو .عـــيـــبـــلا دــــعــــب اــــم ةــــحــــلصم
مـهـفراــعــم دــيدجتو هــعــيزوــت ةــكــبشل نيعــباــتــلا نيمدــخــتسملا

.مهاوتسم نيسحتو

عبارلا لصفلا

ليكولا ىلع ةقبطملا عيبلا طورش

ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ريتاوف ريرحت بجي :3١ةداملا
.حناملا عّنصملا فرط نم ةدروتسملا

يـــــــتلا دوــــــقعلا يف جردـــــي نأــــب لـــــيكولا دــــــهعتي :4١ةداملا
نم٧2 ىلإ٤2و22 ىلإ5١و٦ داوملا ماكحأ هيعزومب هطبرت
.اذه طورشلا رتفد

ليكولا طبري يذلا عيبلا دقع نوكي نأ بجي:٥١ةداملا
خّرؤملا٧22-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقباطم نوبزلاب
دّدحـي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2

،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش
ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلاو دعاوقلل اذكو
.امهب لومعملا

دـــنـس يــف نّيـبـملا عــيـبلا رــعـس نوــكـي نأ بـجي :٦١ةداملا
لــباـــق رـــيـــغو اـــتـــباـــث ةدـــيدجلا ةـــبـــكرملاـــب صاخلا ةـــيـــبـــلـــطـــلا
عــم رّرــحــي نأ بجــيو .ةداــيزــلاــب نييـــحـــتـــلـــل الو ةـــعـــجارـــمـــلـــل
ىلع ،ءاضتـــــقالا دـــــنــــــع ،يوــــــتــــــحــــــيو موسرــــــلا لــــــك باستــــــحا
تازايتمالا اذكو ةحونمملا ايازملاو تاعاطتقالاو تاضيفختلا
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةيئابجلا

ةيامحو نمأ لئاسو تآشنملا هذه يف رفوتت نأ بجي
.ةكرحتملا تالآلا

II. تازيهجتلا :

ةلقنتم تاشرو  ليكولا ىدل رفوتي نأ نّيعتي :٧ةداملا
.نوبزلا عقوم يف تاحيلصتلا نامضل

ةكرحتملا تالآلل عيبلا دعب ام ةمدخ نامضب ليكولا مزلي
ةينقتلا تالهؤملاب نوعتمتي نيمدختسم ةطساوب ةعيبملا

.ةبولطملا ةينهملاو

،صوصخلا ىلع ،عيبلا دعب ام ةحلصم نمضتت نأ بجي
: ةيتآلا تامدخلا

،نامضلا اهيطغي يتلا ةيرودلا تاعجارملا –

،حيلصتلاو ةنايصلاو ةيانعلا –

قداصم ةيعون تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق عيب –
.عّنصملا فرط نم اهيلع

دهعتيو ،حناملا ىدل دوزتلا ليكولا ىلع نيعتي :٨ةداملا
.طورشلا رتفد يف ةدراولا تابكرملا تامالع ّالإ دروتسي ّالأب

ةـــــــــكرـــحتملا تالآلا عــــــيبب لــــــيكوـــــلل صــــــــخري ال :٩ةداملا
نمألا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا ،ةدروتسملا ةديدجلا
ىلع مت يتلا عيزوتلا ةكبش راطإ يف ّالإ ،ايلود اهب لومعملا
ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا فرط نم انوناق هدامتعا اهساسأ
.ةعانصلاب ةفلكملا

ةـــكرحتم تالآ دارـــيتسا مدــــعب لـــــيكولا دـــــهعتي :0١ةداملا
ىلع مت يتلا هعيزوت ةكبش جراخ نيرخآ ءالكو باسحل

ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا فرط نم انوناق هدامتعا اهساسأ
.ةعانصلاب ةفلكملا

نّيبت يتلا ،نيدمتعم نيعزوم ىلإ ءوجللا وأ/و ةصاخلا هتآشنم هل نوكت نأب ،هعيزوت ةكبش صخي اميف ليكولا مزليو
: يتآلا لودجلا بسح اهتاحاسم

: )2م :و(نيدمتعملا نيعزوملل ةبسنلاب

ةحلصم ةشرو
عيبلا دعب ام

ةحاسم
ضرعلا

ةحاسملا
ةيلامجإلا

ةريظح
نيزختلا

عون
تاجــتنملا

عطق نزخم
رايغلا
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فرصت تحت عضي نأب لـــــيـــــكوـــــلا مَزـــــلـــــُي ،ةــــــفصلا هذــــــهــــــبو
ةهجوملا ةكرحتملا ةلآلا فنص مجانملل ةيئالولا حلاصملا
.اهب ةصاخلا ةينقتلا قئاثولا لكو قوسلا يف اهعضول

سماخلا لصفلا

تايلوؤسملاو تانامضلا

نامض نوـــبزلا ةدـــــئافل لــــيكولا مدــــــقي نأ بــــــجي:42ةداملا
حناملا عّنصملا فرط نم قبطملا ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلا

ةــيرودــلا تاــعــجارملاــب ماــيــقــلاــب نوــبزــلا مزـــتـــلـــي نأ ةـــطـــيرش
راطإ يف ،لفكتلاب ليكولا دهعتيو .عّنصملا تاداشرإ مارتحاو
اــهــيــف نوــكــت يتــلا ةدـــيدجلا ةـــكرـــحـــتملا ةـــلآلاـــب ،ناـــمضلا اذـــه
اذــكو ،ةــيــفخلا وأ/و ةرــهاــظـــلا بوـــيـــعـــلاو عـــيـــنصتـــلا صئاـــقـــن
.لامعتسالل ةحلاصلا ريغ مزاوللاو رايغلا عطق لادبتسا

ةحارص نامضلا ذيفنت طورش جردت نأ بجي:٥2ةداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةدعملا نامضلا ةداهش يف

ةكرحتملا ةلآلا ميلست دنع نوبزلل ابوجو ةمّلسملاو ،امهب
 .ةديدجلا

رثكأل ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلل فقوت ةلاح لك :٦2ةداملا
اذه نم ءادتبا ،ليكولا مزلي ،نامضلا راطإ يف ،)١(رهش نم
نـع مـجاـنـلا حـبرـلا نادـقـف لـباـقـم نوــبزــلا ضيوــعــتــب ،خــيراــتــلا
.ةعنقم قئاثوب اتبثم نوكي يذلا فقوتلا

تاـــيعجرم لــــك رــــفوت ناـــمضب لــــيكولا دـــــهعتي :٧2ةداملا
اهيلع قداصم ةيعون تاذ وأ ،ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق
فقوتلا ةلاح يفو .هنزخم ىوتسم ىلع ،عّنصُملا فرط نم
ربع ،نمضي نأب ليكولا مزلي ،دقعلا خسف وأ طاشنلا نع

تاذ وأ ،ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق ريفوت ،هعيزوت ةكبش
ةتس اهاندأ ةدمل عّنصُملا فرط نم اهيلع قداصم ةيعون
.ارهش )٦٣( نوثالثو

،دامتعالا بحس ةلئاط تحت ،ليكولا مزلي :٨2ةداملا
ةـطـبـترملا ةـيـمـيـظـنـتـلا طورشلـل ةـعـجارـم لـك عـم فـيــكــتــلاــب

.ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ليكو طاشن ةسراممب

ةـــــفلكملا ةرازوــــلا ىلإ لـــسري نأـــب لـــيكولا مزــــلي:٩2ةداملا
راجيإو ةلاكولا دوقعل ديدجت لك ،ةمظتنم ةفصب ،ةعانصلاب
.اهتيحالص يهتنت يتلا ،يراجتلا لجسلا اذكو تآشنملا

ةينعملا حلاصملا ىدل حيرصتلاب ءالكولا مزلي :03ةداملا
ىوتسم ىلع أرطي رييغت لكب ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

تاشروو نـيزـخـتـلا تآشنـم صخـي اــمــيــف مــهــعــيزوــت ةــكــبش
ضرعلا طاقن اذكو رايغلا عطق نزاخمو عيبلا دعب ام ةمدخ
.عيبلاو

ليكولا فرط نم قــيبست عـــفد بــــلط ةــــلاح يف:٧١ةداملا
غلبملا ةميق زواجتت نأ نكمي ال هّنإف ،ةيبلطلا ريرحت دنع
عم ،ةكرحتملا ةلآلا عيب رعس نم )%٠2( ةئاملا يف نيرشع
.موسرلا لك باستحا

ةكرحتملا ةلآلا ميلست لجأ زواجتي ّالأ بجي :٨١ةداملا
ديدمت نكمي هنأ ريغ .اموي )٠٩( نيعست ةدم ةبولطملا ةديدجلا

ةقيثو ساسأ ىلع نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب ةدملا هذه
.ةبوتكم

ةبكرملا ميلستب ليكولا مزلي ،غلبملل يلكلا عفدلا ةلاح يفو
.ةيلاوملا مايأ )٧( ةعبسلا نوضغ يف ةديدجلا

نكمي ،ةــيبلطلا طورــــش مارـــتحا مدــــع ةـــــلاح يف:٩١ةداملا
ضفر ةــلاــح يفو .يضارــتــلاــب لـــح ىلع اـــقـــفـــتـــي نأ نيفرـــطـــلا
يف ،مايقلا ،ليكولا ىلع بجي هّنإف ،حرتقملا لحلل نوبزلا

غلبملا وأ قيبستلا غلبم عاجرإب ،مايأ )8( ةينامث نوضغ
ةئاملا يف ةرشع اهردق ةدايز عم نوبزلل عوفدملا يلامجإلا
.عوفدملا غلبملا نم )%٠١(

ةبولطملا تاصوحفلاب مايقلاب ليكولا مزلُي :02ةداملا
ضرغب كلذو نوبزلل ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلا ميلست لبق
.ةمدقملا ةيبلطلل ةمّلسملا ةبكرملا ةقباطم نم دكأتلا

ةقدب يــعاري نأـــب مـــيلستلا دــــنع لــــيكولا مزـــــلُي :١2ةداملا
ةلآلاب ةصاخلا ةيفاضإلا تازيهجتلاو ةينقتلا تافصاوملا
نوكت نأ بجي يتلا ،ةيبلطلا عوضوم ةديدجلا ةكرحتملا

ةئام ةفاسمل ريسلاب اهل حمست دوقولا نم ةيمكب ةدوزم
.لقألا ىلع ،رتموليك )٠٠١(

قئاثولاب ةقفرم ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلا مّلست نأ بجي
ةـناـيصلا بيـتـكو لاـمـعـتسالا لـيـلد اـهـنـم اـمــيسال ،ةــيــنــقــتــلا

.ةيزيلجنإلا وأ ةيسنرفلاو ةينطولا نيتغللاب

ةبيقحب ةدوزم ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلا مّلست نأ بجي
.)تاودأ( حيتافملا

ةدـــــيدجلا ةــــكرحتملا تالآلا ّالإ لــــيكولا مـــّلسي ال :22ةداملا
ةفلكملا حلاصملا فرط نم ةبقارملا صحف لحم تناك يتلا

٤١–١٠ مــــــقر نوـــــناقلا نــــم2٤و٧ نيــــتداملل اــــقبط ،مــــجانملاب
تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىداـمـج٩2 يف خّرؤملا

قرـطـلا رـبـع رورملا ةـكرـح مـيـظـنــتــب قــلــعــتملاو١٠٠2 ةـــنس
عوـمــجــم لاــمــكــتساو ،مــمــتملاو لدــعملا ،اــهــنــمأو اــهــتــمالسو
.ةبولطملا ةيرادإلا تاءارجإلا

ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا بيجتست نأ بجي :32ةداملا
اــم اــمــيس ال ،ةــئيــبــلا ةــياــمــحو نــمألا سيــياـــقمل ةدروـــتسملا

جيـــــجضلاو ةـــــماسلا تازاـــــغــــــلاو ناــــــخدــــــلا ثاــــــعــــــبــــــنا صخــــــي
وأ ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا
.ايلود اهب لومعملا سيياقملل كلذ بايغ يف بيجتست نأ
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ليكولا طاشنل بتتكملاب فيرعتلا

: يراجتلا مسالا  / يعامتجالا ناونعلا

:يئابجلا فيرعتلا مقر

:ينوناقلا لكشلا

 : ةكرشلا لامسأر

:نيطوتلا /رقملا ناونع

: ةيالولا

: فتاهلا

: سكافلا

:ينورتكلإلا ديربلا

:ينورتكلإلا عقوملا

:رّيسملا بقلو مسا
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تابكرملاب ةصاخلا تانايبلا

.يئاهنلا اهلامعتساو ،ةلآلا زارط : )*(

.)OSI AN ٠8٧٣ رظنأ (IMW عناصلل يملاعلا فيرعتلا زمر : )**(

)*( ةبكرملا زارط)تامالعلا( ةمالعلا
عّنصُملا مسا

حناملا

فيرعتلا زمر
عّنصملل يملاعلا

IMW)**(

)نكامأ( ناكم
عينصتلا
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ليكولا تآشنم

.ةيكرمجلا ةباقرلل عضاخلا عدوتسـملاو ،عيبـلا دعب اـم ةمدـخ تاشرو ،رايـغلا عطـق نزاخم ،تابكرملا نيزخت ،ضرـعلا ةـعاق ،رقـملا :تآشـنملا )*(

اهنم ةينبملا)2م( ةحاسملاةيالولاناونعلا
)2م(

)*( نييعتلا
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ةـيئاـصحإ تاموـلعـم

: يراجتلا مسالا / يعامتجالا ناونعلا

: رقملا ناونع

ةنسلا / يسادسلا ................ ةرتفلا

)تادحولا( ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا عيبو داريتسا –

.تاراطإ ..................... : مهنم   .................. : نيمدختسملا ددع –

.جد فالآ ...................... : ةقباسلا ةنسلل موسرلا جراخ لامعألا مقرب ريكذت –

: هنم  ،جد فالآ ....................... : يلامجإلا رامثتسالا–

.جد فالآ  ............................... : تازيهجت /داتع–

.جد فالآ .......................................... : تآشنم –

يئاهنلا لامعتسالاو زارطلا )*(

عيبلاداريتسالا)*( ةكرحتملا تالآلا عون
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دهعت ةقاطب

: )يعامتجالا ناونعلا وأ مسالاو بقللا( هلفسأ عّقوملا انأ

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... : ناونعلا

................................................................................................................................................................. : يراجتلا لجسلا مقر

............................................................................................................................................................... : يئابجلا فيرعتلا مقر

 : حّرصأ .١

،طورشلا رتفد دونبو لوعفملا يراسلا ميظنتلاب ملع ىلع يننأ–

.طاشنلا اذه ةسراممل ةيرورضلا تابلطتملاو اهميدقت بجي يتلا تامدخلا ةعيبطب ملع ىلع يننأ–

: دهشأ .2

،ةحيحص ةصخرلا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا لك ّنأب–

،يبلط ضفر ىلإ يدؤيس بذاك حيرصت يأ ّنأب ملع ىلع يننأب–

.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش عيمج ىلع قفاوأ يننأ–

: مزتلأ .3

،اذه طورشلا رتفدو ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممب قلعتملا لوعفملا يراسلا ميظنتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلاب–

،دامتعالا بلط فلم يف ةنمضتملا تامولعملا يف ليدعت يأب ،لاجآلا رصقأ يف ،ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم مالعإب–

.تاعيبملاو تادراولا مجحو ليغشتلاو تارامثتسالا روطتب ةقلعتملا تايئاصحإلا ،يسادس لك يف ،لاسرإب–

.هذه دهعتلا ةقاطب لوخملا لثمملا عّقوي ،كلذل اتابثإ

.............................................. يف ............................... ـب

عيقوتلا

)عّقوملا ةفص(
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يعيبطلا صخشلل ةهازنلاب حيرصتلا

: ةدقاعتملا ةحلصملاب فيرعتلا–١

......................................................................................................................................................... : ةدقاعتملا ةحلصملا نييعت

.......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. : عوضوملا–2

.......................................................................................................................................................................................................

: ليكولا طاشنل دامتعالل بتتكملا ميدقت–3

: دامتعالل ةبتتكملا ةكرشلا لثمم ةفص هل يذلا يضمملا داليم ناكمو خيراتو ةيسنجو مساو بقل

.......................................................................................................................................................................................................

: فرصتي ،...................................................................................................

،هباسحلو همساب –

.اهلثمي يتلا ةكرشلا باسحلو مساب –

........................................................................................................................................................................... : ةكرشلا ةيمست

.......................................................................................................................................................................................................

يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا تاسسؤملل يئاصحإلا فيرعتلا مقرو ينورتكلإلا ديربلاو سكافلا مقرو فتاهلا مقرو ناونعلا
..................................................................................... : ةيبنجألا تاسسؤملل )S-N-U-D( يملاعلا تانايبلا ميقرت ماظن مقرو

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. : ةكرشلل ينوناقلا لكشلا

 : بتتكملا حيرصت–4

ةلواحم وأ ةوشرلا ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نولثمم وأ يمدختسم نم دحأ الو ،ايصخش انأ نكأ مل هنأب حرصأ
.نييمومع ناوعأ ةوشر

 معن                    ال

 : )مكحلا نم ةخسن قفرأو ذختملا رارقلاو ،تاعباتملا هذه ةعيبط حضو( باجيإلا ةلاح يف

.......................................................................................................................................................................................................

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

eirtsudni’l ed erètsiniMةعانصلا ةرازو

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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  .ةهيزنلا ةسفانملا باسح ىلع يضرع ةسارد ليضفت وأ ليهست ىلإ يمرت ةروانم وأ لعف يأ ىلإ ءوجللا مدعب مزتلأ

ريغ وأ ةرشابم ةفصب ،صيصخت وأ حنم يمومع نوعل دعو ميدقت ىلإ يمرت تاروانم وأ لاعفأ يأ ىلإ ءوجللا مدعب مزتلأ

.دامتعالا بلط ةبسانمب ،هتعيبط تناك امهم زايتما وأ ةأفاكم  ،رخآ نايكل وأ هسفنل امإ ،ةرشابم

وأ تقؤملا صيخرتلا حنم ءارجإ دعب وأ ءانثأ وأ لبق ،داسف وأ زايحنال ةقباطم ةلدأ فاشتكا نأ ملع ىلع ينأ حّرصأ

طورشلا رتفد ءاغلإ اميسال ،يعدر ريبدت يأ ذاختال ايفاك اببس ،ةيئاضقلا تاعباتملاب ساسملا نود ،لكشي ،يئاهنلا دامتعالا

تابكرملا ليكو طاشن ةسراممل دامتعالا بلطل حشرتلل نيعونمملا نييداصتقالا نيلماعتملا ةمئاق يف ينعملا ليجستو

.ةديدجلا

نم٦١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطتل ضرعتلا ةلئاط تحت ةحيحص ،هالعأ ةروكذملا تامولعملا ّنأب دهشأ

.مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 يف خرؤملا٦5١–٦٦ مقر رمألا

..................................... يف .........................  ـب رّرح

بتتكملا ءاضمإ

)بتتكملا متخو يضمملا ةفص ،مسا(

ةّيدرف ميسارم

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيــئر ماــهــم ءاــهــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــنس تشغ2
.سارهأ قوس ةيالو يلاو ناويد

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيساي دـمـحـم ديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا

،سارـــهأ قوس ةـــيالو يلاو ناوـــيدــــل اسيــــئر هــــتــــفصب ،فاصفص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

١44١ ماــــــــع ةــــــجحلا يذ2١ يفخّرؤــــــم يذـــــــيفنت موــــسرم
ماـهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس تــــشغ2 قــــفاوملا

ةرازوــــــــب ةدـــــيدجلا تاـــــيجوــــــلونكتلا مـــــسق ســـــيئر
.اقباس – مجانملاو ةعانصلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ىــفــطصم دــيسلا ماــهـــم ىـــهـــنـــت ،٠2٠2 ةــــــــــنس تشغ2 قـــــفاوملا
ةرازوب ةديدجلا تايجولونكتلا  مسقل اسيئر هتفصب ،يدومح
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– مجانملاو ةعانصلا
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،راشب ةيالو يف ،خويش كوربم–

،ناسملت ةيالو يف ،يشناول نسح–

،ةديعس ةيالو يف ،يفخملب ةمامعوب–

،ةبانع ةيالو يف ،شابخ دلاخ–

،ةملاق ةيالو يف ،عرطوب نيسح–

،ةيدملا ةيالو ،فاصفص نيساي دمـحـــم–

.تليسمسيت ةيالو يف ،يبلاط دـمـحـم–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يناويد يسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ2
.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم نييلاو

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دــــيسلاو ةدــــيسلا نــــــّيــــعــــت  ،٠2٠2 ةــــــــنس تشغ2 قــــفاوملا
ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم نييلاو يناويد يسيئر ،امهامسا
: نيتيتآلانيتيرادإلا نيتعطاقملاب ،رئازجلا

،ةعيرزوبب ،نوكج سايلإ–

.يقاربب ، يفانحلب ءارهزلا ةمطاف–

–––––––––––★–––––––––––

١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييـعت ناــنــمـضـتي ،0202 ةــنـــس تـــشـــغ2 قفاوملا

.نيتيالو يف نكسلل نيريدم
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يخوخ نيساي ديسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا
.نارهو ةيالو يف نكسلل

–––––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يلقدنص نزام ديسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا
.ىلفدلا نيع ةيالو يف نكسلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ2

.نيتيالو يف
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم

،طاوغألا ةيالو يف ،يشاعد جاحلا –

.يزيليإ ةيالو يف ،يدامح ديشر–

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ2
ةرازوـــب ةـــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملا مــــعد
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،فيرع دارم ديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا معد مسقل اسيئر هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةسيــئر ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــــــنس تشغ2
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ماقل ةيماس ةديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا
رامثتسالا ةداعإو ةكارشلا ةيقرت مسقب تاسارد ةسيئر اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــــنس تشغ2
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب تاسارد

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نيعاـــمس دـــيسلا ماـــهـــم ىـــهـــنـــت ،٠2٠2 ةــــــــــنس تشغ2 قـــــفاوملا
ةـيـمالـعإلا ةـمـظـنألاـب اـفــلــكــم تاسارد رــيدــم هــتــفصب ،روــبــجوــب
ىلع هتلاحإل ،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب لاصتالاو
.دعاقتلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــــنس تشغ2
.ضيبلا ةيالو يف نكسلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نيــساــي دـيـسـلا ماــــهـم ىــــــــــــــــهــنـت ،٠2٠2 ةــنـس تـــشــغ2 قـــفاوـــملا
هــفــيــلــكــتــل ،ضيـــبـــلا ةـــيالو يف نـــكسلـــل ارـــيدـــم هـــتـفــصب ،يــخوــخ
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيواود ءاسؤر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ2
.تايالولا يف ةالو

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةالو نيواود ءاسؤر
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ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

ويلوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ويلوي٦١ قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ42يفخرؤم رارق
ةجحلا يذ02 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
نمضتملاو٧١02 ةنس ربمتبس١١ قفاوملا٨34١ ماع
ينـــطوـــلا قودــــنصلا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت
.ةلاطبلا نع نيمأتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ٠2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمتبس١١ قفاوملا8٣٤١
 : يتأي امك ،ةلاطبلا نع نيمأـتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم

 )ىتح رييغت نودب(.........................................................“

: ةينازيملل ةيزكرملا ةرادإلا لثمم ناونعب–
.يرامع يلع ديسلا–

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

–––––––––––★–––––––––––

ويلوي٨2 قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ٧ يفخرؤم رارق
ماع مّرحم4١ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
نمضتملاو٨١02 ةنس ربمتبس42 قفاوملا044١
.لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٧ يف خّرؤم رارق بجومب
٠٤٤١ ماع مّرحم٤١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا

 : يتأي امك ،لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم

: ديدجتلل ةلباق )ىتح رييغت نودب(.................................“

،اسيئر ،لمعلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يزوف ماوه ديسلا–

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيلاملا ةرازو

ويلوي32 قفاوملا١44١ماع ةجحلا يذ2 يفخرؤم رارق
ماع بجر٧2  يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
ددحي يذلا2٩٩١ ةنس رياربف لوأ قفاوملا2١4١
كالهتسالل ةلباقلا ريغ ءايشألل ءارشلا ةميق غلبم
.درجلل الو يلوألا لامعتسالاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو نإ

ىلوألا ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمب –
نوناق نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع
52 ىلإ22و8 داوملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

،هنم

لوأ يف خّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا55٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١
،هنم١2و٠2 ناتداملا اميسال ،ةينطولا كالمألا  درجب قلعتملاو

5١ يف خّرؤملا٤5–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5٩٩١ ةنس رياربف5١ قفاوملا5١٤١  ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

قفاوملا2١٤١ ماع بجر٧2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ءايشألل ءارشلا ةميق غلبم ددحي يذلا2٩٩١ ةنس رياربف لوأ

،درجلل الو يلوألا لامعتسالاب كالهتسالل ةلباقلا ريغ

: يتأي ام رّرقي

خّرؤملا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
روكذملاو2٩٩١ ةنس رياربف لوأ قفاوملا2١٤١ ماع بجر٧2 يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ

يذيفنتلا موسرملا نم٠2 ةداملا ماكحأل اقفو : ىلوألا ةداملا“
قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خّرؤملا55٤-١٩ مقر
ءارشلا ةميق غلبم ددحي ،هالعأ روكذملاو١٩٩١ ةنس  ربمفون٣2
يلوألا لامعتسالاب كالهتسالل ةلباقلا ريغ ءايشألل ةيودحولا

 .”)جد٠٠,٠٠٠.٣( رانيد فالآ ةثالثب  ،اهدرج متي مل يتلاو
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