
ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩2 دحألا 76 ددعلا

م0202 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا

21.53.45.120 سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

قوقحلا نم ءافعإلاب قلعتي،٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92يف خّرؤم113–٠2 مقر يذيفنتموسرم
فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا
...................................................................................................................................................مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا

حنم تايفيكوطورش نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92يف خّرؤم213–٠2 مقر يذيفنتموسرم
........................................تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعموطوطخ ةكرمج ةصخر

لوبق تايفيكو طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤم313–٠2 مقر يذيفنتموسرم
يئابجلا  ماظنلا نم ةدافتسالل ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاوتاجتنملا جاـــتـــنإ ةـــطـــشــــنأل نيسرامملا نيلماعتملا
.................................................................................................................................................................................يليضفتلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

طلتخملا ىفشتسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي،0202ةنس ربوتكأ41 قفاوملا2441ماعرفص62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................................................................................)سابعلب يديس ةيالو( ءاملا سأرب

ءاملا سأرب طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت نمضتي،0202ةنس ربوتكأ41 قفاوملا2441ماعرفص62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................................................................................................)سابعلب يديس ةيالو (

طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت نمضتي،0202ةنس ربوتكأ41 قفاوملا2441ماعرفص62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................................)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب

ةحلصم سيئر ماهمءاهنإنمضتي،0202ةنس ربمفون2 قفاوملا2441ماعلوألا عيبر61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملا

ةبقارملا ةحلصم سيئر نييعتنمضتي،0202ةنسربمفون2 قفاوملا2441ماعلوألا عيبر61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا

/ ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ةسائر فالختسانمضتي،0202ةنس ربمفون5 قفاوملا2441ماعلوألا عيبر91 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

........................لمعلل ماعلا شتفملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق

ةيشتفملاب نيوكتلاو ةرادإلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................................................لمعلل ةماعلا

.........................لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،0202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق

........................نيريدم باّوـن ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت،0202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف ةخّرؤم تارارق

ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر76٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمفون٥١ 2

سرهف

3

11

20

37

37

37

37

37

37

37

38

38

39



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩2
3م0202 ةنس ربمفون٥١

ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا1٤2–٤1 مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
 ،لّدعملا ،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

فيراعتلاو عوضوملا

نوـــناــــقـــــلا نــم٥٥ ةداـملا ماــــكــحأل اقيـبطــت: ىلوألا ةداـملا
وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر

،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
ةدافتسالا تايفيكو طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
ةــمــيــقــلا ىلع مسرـــلاو ةـــيـــكرـــمجلا قوـــقحلا  نـــم ءاـــفـــعإلا نـــم
يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا

.مهتاطاشن راطإ يف نيلوانملا فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت
جاــتــنإو مــيــمصتــلا طاشن رــيوــطــتو ةــيــقرــت ىلإ فدــهــي اــمـــك
ةـيـعاـنـصـلا ةــلواـنـملل ةـهـجوـملا ءازــجألاو عـطـقـلاوتاــنوــكملا

.تالامعتسالا عيمجلو

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

دهعت اهبجومب يتلا ةيلمعلا يه : ةيعانصلا ةلوانملا –
مساب فرعت ىرخأ ةكرش ىلإ ”رمآلا“ مساب فرعت ةكرش

تاــنوــكملا وأ اــهــجاــتــنإ نــم ءزــج زاـــجـــنإل ”رـــماوألا يقـــلـــتـــم“
ةينقتلا تافصاوملل اقفو ،ةمدخ ءادأ وأ /واهجاتنإل ةمزاللا

.اقبسم ةددحـملا ةيجولونكتلاو

جاتنإب هـتاـطاــشـن راطإ يف موـــقــي يذلا جتنملا:لوانملا –
تازــــيــهـجتو تاــجـتـنمل ةــهـجوملا ةـيـعرــفـلا مـقــطألاو مــقــطألا
اذــكو ةيئابرهكلاو ةـيـنورـتـكـلإلاو ةـيـكـيناــكـيملا تاــعاـنصلا
جاتنإو ،طاشنلا تاعاطق فلتخمل جاتنإلا تادعم ةنايصل
،تالامعتسالا لكل ةهجوملا تانوكملاو رايغلا عطق

تاجتنملل ةيئاهنلا ةهجولا يه : تالامعتسالا عيمج –
نكلو ،ةلوانم دقعب ةديقملا ريغ تانوكملا وأ رايغلا عطق وأ

ةـيـعاــنصلا ةسدــنــهــلاو ةــناــيصلا تاــيــلــمــع لــمشتــل ةــعسوـــم
،ضيرعلا روهمجلا تاجايتحال اذكو جاتنإلا لئاسول

عــضاــخ يوـنــعــم وأ يــعيـبـط صـخش لـــك وــه :جــتـنـملا –
قلعتي ايمدخ وأ ايعانص اطاشن سرامي يرئازجلا نوناقلل
ةهجوم تانوكم جاتنإ يف مهاسي ،ميمصتلا وأ تاساردلاب
،تالامعتسالا عيمجل وأ رخآ جتنم باسحل جامدإلل

ماع لوألا عيبر٩2يفخّرؤم١١٣-02 مقر يذيفنتموسرم
ءافعإلاب قلعتي،0202 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا2٤٤١
ةـــفاــضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم
يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع

راطإ يف ،نيلوانملا فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت
.مهتاطاشن

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠–97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،ممتملاو لدعملا

ىدامج لوأ يف خرؤملا2٠–1٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا22٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةديدج ةيكرمج ةفيرعت سيسأت

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماع لاوش92 يف خرؤملا9٠–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسإلا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤1
،لدعملا

يناثلا عيبر11 يف خرؤملا2٠–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو71٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا83٤1 ماع
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يهيجوتلا

ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم٥٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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ليوحتلا نم ئشان جوتنم لك وه :أشنملا يلحم جوتنم –
ققح يذلا تانوكملا جامدإ نم وأ /وةيلوألا داوملل يعانصلا

.ةددحـملا جامدإلا ةبسن

نم يئاهن جتنم عينصت تايلمع ةلسلس وه:جامدإلا –
اذـكو ،اـيـلـحـم ةزـجــنــم ءازــجأو عــطــقو تاــنوــكــم لاــخدإ لالــخ
ةسدنهلاو تايجمربلا ةسدنه اميس ال ،ةيدام ريغ تامدخ
مــيـــقـــلا ةـــلسلس يف يجـــيردـــتـــلا عـــفرـــلاـــب حـــمست ،ةـــلصلا تاذ
.ةفاضملا ةميقلا ةدايزو

يناثلا لصفلا

ءافعإلا ايازم قاقحتسا طورش

7٠–٠2 مـقر نوـناـقـلا نـم٥٥ ةداـملا ماــكحأل اــقـبـط :٣ ةداملا
٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1ماع لاوش21 يف خرؤملا

نم ىفعت ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو
تانوكملا ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا

نم ايلحم اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو
مقطألاو مقطألا جاتنإل مهتطشنأ راطإ يف ،نيلوانملا فرط

ةيكيناكيملا تاعانصلا تازيهجتو تاجتنملل ةهجوملا ةيعرفلا
جاــتـنإلا تادـــعــم ةــناـيـصل اذــكوةـيـئاــبرــهـكـلاو ةـيـنورـتـكـلإلاو

تانوكملاورايغلا عطق جاتنإو طاشنلا تاعاطق فلتخمل
.تالامعتسالا عيمجل ةهجوملا

.ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل ءافعإلا اذه حنميو

هيلع صوصنملا ءافعإلا نم ةدافتسالا عضخت:٤ةداملا
طورشلا رتفد يف باتتكالل ،موسرملا اذه نم3 ةداملا يف

قبسملا لوصحلاو،موسرملا اذهب لوألا قحلملاب قفرملا
فلكملا ريزولا نع رداصلا ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع
.موسرملا اذهب عبارلا قحلملاب قفرملا جذومنلا قفو ،ةعانصلاب

يف اهيلع صوصنملا تاءافعإلا نم ةدافتسالل:٥ةداملا
داوملاو تانوكملا عضخت نأ بجي ،موسرملا اذه نم3 ةداملا
يتلا ةيعرفلا مقطألاو مقطألا جاتنإ تايلمعل ةهجوملا ةيلوألا

ةطشنأ راطإ يف ةيعانص ليوحت تايلمعل ،جتنملا اهزجني
.جاتنإلا

ثلاثلا لصفلا

ءافعإلا نم ةدافتسالل ةيرادإلا تاءارجإلا

،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع لوصحلل طرتشي:6ةداملا
ةنامألا ىدل )2( نيتخسن يف ،جتنملا لبق نم فلم ميدقت
مالتسا لباقم ،هاندأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةنجلل ةينقتلا

 .عاديإ لصو

: ةيتآلا قئاثولا فلملا نمضتي نأ بجيو

اقفو ةيانعب ألمي ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم بلط –
،موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف قفرملا جذومنلل

،هيلع ارّشؤمو اعّقوم ،طورشلا رتفد –

ةلماكلا تاجوتنملاوتاجايتحالل ةلصفم ةيريدقت ةسارد –
اهلجأ نم بلط يتلا ةيلاملا ةنسلا ناونعب اهجاتنإ بجاولا

،ءافعإلا نم ةدافتسألا ررقم

داوملاو تانوكملا داريتسال يونس يريدقت جمانرب –
،بلطلا عوضوم ةيلوألا

تاجتنملاو تانوكملاو داوملل ةيفصولا ةينفلا تاقاطبلا –
،ءافعإلا اهيف سمتلي يتلا

تاطاشنلا زومر نمضتملا يراجتلا لجسلا نم ةخسن –
،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا تالاجملاب ةطبترملا ةيعانصلا

،ةيئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

وأ اهداريتسا دارملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ةمئاق –
قحلملا يف قفرملا جذومنلا نم2 ةطقنلا قفو ايلحم اهؤانتقا
،موسرملا اذهب يناثلا

قفرملا جذومنلل اقفو ،ةيانعب ألمت جتنملا دهعت ةرامتسا –
،موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملا يف

،بلطلا مدقم لبق نم ةزجنملا تارامثتسالا تابثإ قئاثو –

،طاشنلل نيمزاللا نيمدختسملا ةمئاق –

،يعانصلا ليوحتلا نع ةجتانلا تاجتنملل ةقباطم ةداهش –
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو

ةدافتسالا ررقم ةعانصلاب فلكملا ريزولا ردصي:7ةداملا
خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ يف ءافعإلا نم
.فلملا عاديإ لصو ميلست

،ةــــيــــلوألا داوملاو تاــــنوــــكملا ةــــمــــئاـــــق قـــــفرـــــت نأ بجـــــيو
.ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقمب ،هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا

: ىلإ ةهجوم ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ءافعإلا ررقم ردصي

،ينعملا –

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

كراــمـجلل ةــماــعــلا ةـيرــيدـملا :ةـيـلاـملاـب ةــفـلـكملا ةرازوـلا –
،بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا حلاصملا –

طورشلا سفن قفو ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ديدجت متي
.هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا
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،مهماهم نم مهؤافعإو ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت متيو
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب

: ةيتآلا ماهملاب ةنجّللا فلكت:٣١ةداملا

يمدــــقــــم فرــــط نــــم ةــــعدوملا ءاــــفــــعإلا تاــــبـــــلـــــط ةسارد –
،موسرملا اذه عوضوم ماظنلا راطإ يف تابلطلا

ماـيـقـلـل ةـعاــنصلاــب نيفــلــكملا تاــيالوــلا يرــيدمل زاــعــيإلا –
نـــم ةداـــفـــتسالا تاررـــقـــم ىلع لوصحـــلـــل ةـــقــــباس تاراــــيزــــب
،تارايزلا ريراقت لاسرإو ءافعإلا

ومدقم اهب دهعت يتلا تامازتلالا مارتحا ىلع رهسلا –
،هب لفكتلا دصق لجسم صقن لكب مهغيلبتو تابلطلا

،ءافعإلا تابلط لوح ،ةعانصلاب فلكملا ريزولل يأرلا ءادبإ –

ةيحالص ديمجت ءارآب ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةافاوم –
.ةيعضولا ةيوست ةياغ ىلإ ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم

تائيه وأ ءاربخب ةناعتسالا ،ةجاحلا دنع ،ةنجّللا نكمي
يف اهتدعاسم مهنأش نم ،ةينقتلا ةقفارملا راـطإ يف ،ةلهؤــم
.هجو نسحأ ىلع اهيلإ ةلكوملا لاغشألاب مايقلا

عاـمـتجالل ةـنـجـلـلا ءاــضـعأ سـيئرــلا يـعدـتـــســي:٤١ةداملا
نم لوألا مويلا يف لوألا عامتجالا نوكيو ،رهشلا يف )2( نيترم
نم لوألا مويلا يف يناثلا عامتجالاو ،رهشلا نم لمعلا مايأ
مدع ةلاح يف ّالإ ،رهشلا نم يناثلا فصنلا نم لمعلا مايأ

.ءافعإلا تابلط دوجو

ءاضعألا )2/3( يثلثروضحبّ الإ ةنّجللا تاعامتجا حصت الو
.لقألا ىلع

لالخ ديدج عامتجا دقع متي ،باصّنلا لامتكا مدع ةلاح يف
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع ناك امهم ،مايأ )8( ةينامث

ءاضعألا هــعــّقوــي رضحــم يف ةــنــجـــّلـــلا لـــمـــع جئاـــتـــن نّودـــت
.عامتجالا ءانثأ نورضاحلا

قحلا بلطلا مدقم لّوخي يبلسلا درلا ةلاح يف :٥١ةداملا
61 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نوعطلا ةنجل مامأ نعطلا يف

.هاندأ

فـــلـكـملا رــيزوــلا ىدــل نوــعـطـلل ةـنــجل أـــشـنـت :6١ةداملا
: نم نوكــتتو ةعاـنـصـلاب

امهنيب نم ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )2( نيلثمم –
،ةنجّللا سيئر

،اوضع ،ةيلاملا ريزو نع )1( لثمم –

                          .اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع لوصحلا لبق:٨ةداملا
ةـعاـنصلاـب ةـفـلـكملا ةرازوـلــل ةزــكرــمملا رــيــغ حــلاصملا موــقــت
،جاتنإلا عقاوم ىلإ ةيناديم ةرايز ءارجإب ،ةينعملا ةيالولل
.هاندأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا سيئر بلط ىلع ءانب

نـــمضـتي ةراــيز رــيرــقــتـب ةيـنــقـتـلا ةراــيزــلا هذــه جّوــتــتو
تادـــعملاو تالآلاو قـــفارملا دوـــجو نـــم قـــقــــحــــتــــلا هــــعوضوــــم
ةـبسنـلاـب اـهـقـباــطــت اذــكو ،طاشنــلــل نيمزالــلا نيمدــخــتسملاو
.جتنملا اهب دهعت يتلا تامازتلالل

ةساردل ةينقتلا ةنجللا سيئر ىلإ ةرايزلا ريرقت لسريو
.جتنملا فلم

ةدافتسالا جتنملا بلطل ضفر لك ريربت بجي:٩ةداملا
نيتس زواجتي ال لجأ يف هب ينعملا راطخإو تاءافعإلا نم
.فلملا عاديإ لصو ميلست خيرات نم اــموي )٠6(

مسرلاو ةيكرـمجلا موــسرــلا نـم ءاــفـعإلا حــنـمـي:0١ةداملا
ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا ،ايونس ةفاضملا ةميقلا ىلع
اهب حرصملا تاجايتحالا بسح ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم
 .بلطلا مدقم لبق نم

ةــمــيــقــلا ىلع مسرــلا نــم ءاــفــعإلا نــم ةداــفــتسالــل طرــتشي
ةصتـــخملا ةـــيـــئاـــبجلا حـــلاصمـــلـــل جِتـــنملا مدـــقــــي نأ ةــــفاضملا
رداصلا ءافعإلا نم ةدافتسالا رارقو طورشلا رتفد ،ايميلقإ
داوملا ةــمــئاــق اـــنـــمضتـــم ،ةـــعاـــنصلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع
.ءافعإلل ةلهؤملا تاجتنملاو تانوكملاو

ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلل يلعفلا ذيفنتلل طرتشيو
ةروكذملا تاجتنملاو تانوكملاو داوملا داريتسا ىلع ةفاضملا
جمانربل ةفاضإ ،كرامجلا حلاصمل جِتنملا مدقي نأ ،هالعأ
ىلع مسرلا نم ءافعإ ةداهش ،داريتسالل يونس يريدقت
.ةيئابجلا حلاصملا نع ضرغلا اذهل ةرداص ةفاضملا ةميقلا

عبارلا لصفلا

ماظنلا ةعباتمو تامازتلالا ةبقارم

بلص يف ىعدت ،ةيرازو ةينقت ةنجل أشنت :١١ةداملا
.”ةنجّللا“ صنلا

ةـــناـــمألا ،ةـــعاـــنصلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلا حــــلاصم ىلوــــتــــتو
.ةنجّلل ةينقتلا

: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ةينقتلا ةنجللا نوكتت :2١ةداملا

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع نيلثمم )3( ةثالث –

ةرــيـغـصلا تاــســسؤـملا رــيوــطت ةــلاـــكو نــع )1( لــثــمم –
.راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو
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يف اهدعاسي صخش يأب ةناعتسالا نوعطلا ةنجل نكمي
 .اهماهم

ةـنـجـلـل ةـيـنـقـتـلا ةـناـمألا ،ةـنـجـلـل ةـيــنــقــتــلا ةــناــمألا ىلوــتــت
.نوعطلا

نم ررقم بجومب نوعطلا ةنجل ءاضعأ نــّـيعي :7١ةداملا
ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا

يتــلا تاــعاــطــقـــلا ءارزو نـــم حارـــتـــقا ىلع ءاـــنـــب ،ةدـــحاو ةرـــم
.اهيلإ نومتني

ىلع مهماهم ءاهتناب ايئاقلت ةنجللا ءاضعأ ةدهع يهتنت
  .اهيلإ نومتني يتلا تارازولا ىوتسم

ةقيرطو يلـخادـلا اـهـماـظـن نوــعـطـلا ةـنـجل ددـحت:٨١ةداملا
ريزولا قفاويو ،لوألا اهعامتجا يف ةلاحإلا تايفيكو اهلمع
 .يلخادلا اهماظن ىلع ةعانصلاب فّلكملا

نأشب اللعمو اقباطم ايأر نوعطلا ةنجل يدبت:٩١ةداملا
نم ءادتبا ،اموي )٠3( نوثالث هاصقأ لجأ يف ةمدقملا نوعطلا

 .نعطلا مالتسا خيرات

ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلإ نوعطلا ةنجل يأر عفري
رارقلاب نعطلا بلاط غالبإ متي كلذ ىلع ءانبو،هيف لصفلل
.يئاهنلا

اذـــه ماـكـحأـب ةـيـنـعـملا تارادإلا حــلاـصـم فـلــكــت:02ةداملا
مـيظنـتلاوعــيرـشتـلـل اــقـفوو اـهـتاـيحالــص راـطإ يف ،موــسرـملا
اهب دهعتملا تامازتلالا مارتحا ىلع رهسلاب ،امهب لومعملا

.ءافعإلا ررقم يف ةجردملا ايازملا نم ديفتسملا جتنملا نم

نم ةدافتسالا ررقم نم ديفتسملا ىلع نــّيعتي:١2ةداملا
حلاصملا ديوزت ،ماظنلا اذهمييقتو ةعباتم تاجاحـل ،ءافعإلا
.ةبولطملا ةيئاصحإلا تامولعملا لكب ةينعملا

اترادإ( ةيلاملا ةرازول ةينعملا حلاصملا موقت:22ةداملا
رـــــثألا مـــــيـــــيـــــقـــــتـــــب ةــــــعاــــــنصلا ةرازوو )بئارضلاو كراــــــمجلا
لك ةليصحل ةكرتشم ريراقت دادعإو ماظنلا اذهل يداصتقالا

.لوألا ريزولا ىلإ هجوت يسادس

ةّيــمسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشـني :٣2ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنسربمفون

دارج زيزعلا دبع

لوألا قحلملا

طورشلا رتفد

طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي :ىلوألاةداملا

لـجأ نـم ،جتـنملا اـهــيــف بتــتــكــي نأ بجــي يتــلا تاــيــفــيــكــلاو

ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب ةقلعتملا ايازملا نم ةدافتسالا

نوناقلا نم٥٥ ةداملل اقبط ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو

وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماعلاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر

 .٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس

ةداملا يف ةددحـملا ايازملا ىلع لوصحلل لهؤي:2ةداملا

1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا نم٥٥

ةـيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو٠2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٤ قــــفاوملا

طورشلا مرــــــتــــــحـــــــي يذـــــــلا جتـــــــنملا ،٠2٠2 ةـــنسل يليـــمـــكـــتــــلا

.اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا

 :يتأي ام جتنملا ىلع نــّيـعتي :٣ةداملا

،هب حرصملا طاشنلا ةعيبطل قباطم رامثتسا تابثإ –

تاـعـّقوـت عـم بساـنـتـلاـب تازــيــهــجــتــلاو تآشنملا ثيــح نــم

،جاتنإلا

وأ ةدروتسملا تانوكملاو ةيلوألا داوملا ةمئاق ميدقت –

،جاتنإلل ةيرورضلا ايلحم ةانتقملا

،جاـــمدإلا تاـــيـــفـــيـــكو تاروـــطـــت لوـــح لـــيصاـــفـــت ميدـــقــــت –

ماقرألاب ،اذه طورشلا رتفد نم٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

،ماظنلا اذه راطإ يف جتنم لكل ةعّقوتملا تايمكلا بسحو

باسحو ةفلكتلا رعس باسحل ةيليلحت ةبساحم كسم –

لوح ليصافت اذــــكو تاجتنملاو تالخدملا تاقفدت يلامجإ

طيسب بلط قــيرــط نـع ،اـهـمـيدــقـت نــكــمــي ينآلا نوزخملا

،ةباقرلا تائيه فلتخمل

أرط رييغت لكب ةعانصلا ةرازول ةينعملا حلاصملا غالبإ –

هاصقأ لجأ يف ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع لوصحلا دعب

.رييغتلا اذه خيرات نم اموي )٠3( نوثالث

عم ،ةيتآلا ةــغـيصلا قــفو جاـمدإلا ةـبـسـن بــســحت :٤ةداملا

 .موسرلا جراخ ةيودحولا جاتنإلا ةفلكت رابتعالا نيعب ذخألا

 = ةيلحملا ةفاضملا ةميقلا
  )م مخ و ت + م م م و ت( - و إ ت

×00١
و إ ت
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.مسرلا جراخ ةدحولا جاتنإ ةفلكت=وإ ت

ةدروتسملا داوملاو تاجتنملل ةدحولا ةفلكت = م م موت
.مسرلا جراخ ةكلهتسملا

ةكلهتسملا ةدروتسملا تامدخلل ةدحولا ةفلكت= م مخ وت
 .مسرلا جراخ

داوملا ،تاجتنملا ةميق :)و إ ت( ةدحولا جاتنإ ةفلكت
.جاتنإلا فيلاكتو ةدروتسملاو ةيلحـملا تامدخلاو

ةدروـــتـسملا داوــملاو تاـــجـتـنـــــــمـــــــلــــــــل ةدــحوــلا ةــفـــلــكـت
.ةدروتسملا تاجتنملاو داوملا ةميق:)م م موت( ةكلهتسملا

ةكلهتسملاو ةدروتسملا تاــمدـخلل ةدــحولا ةفـــلكت
.ةدروتسملا تامدخلا ةميق :)م مخوت(

ىلع ةدروتسملا ةيلوألا داوملا دوجو مدع ةلاح يف هنأ ريغ
فذح متي ،ةيلحم داوم اهتفصب ةيلحـملا قوسلا ىوتسم
يذلا “ م موت“ حبصي يذلا “ م م مو ت”لماعم نم داوملا هذه
تانوكملاو ةعنصملا فصن تاجتنملاّ الإ رابتعالا نيعب ذخأي ال
.ةدروتسملا

،قوقح لكو ةسارد لكو ةمدخ لك:ةدروتسملا تامدخلا
تاءارجإب وأ تاءافعإب ةطبترم ،ايلحم ةانتقملا كلذ يف امب
مسقم عفد لحم ،لوانملا ىدل جراخلاب ةبعصلا ةلمعلاب عفد
.رعسلا بيكرت نم رصنعك تارتفل تايمكلا ىلع

جتنم لكل ةلصفم ةقاطب ميدقت ،نيجتنملا ىلع بجوتي
تايفيكلا سفن قفو ،يئزجلا جامدإلا ةبسن حضوت نوكمو
 .ةيئاهنلا تاجتنملا جتنم ىلع ةقبطملا

ةبــسن غوـــلـب ايازملا نم ديفتسملا ىلع بـجــي:٥ةداملا
،قـبـسم طرــشــك )%٠٤( ةــئاــملاـب نيــعـبرأ نـــع لــقــتال جامدإلا

صوصنملا ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع لوصحلا لـــجأ نـم
.ماظنلا اذه يف هيلع

غولب ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ديدجتل طرتشي:6ةداملا
.)%٠6( ةئاملاب نيتس نع لقت ال جامدإ ةبسن

نوـــمدخـتـسـم ،جــتـنملا ىدـــل رـــفوـتـي نأ بــجــي :7ةداملا
يف ةيفاك ةينهم تاربخ وأ/و ةبولطملا تاءافكلاب نوعتمتي
.لاجملا اذه

عارتـخا ةءارــب لــك ،رــيوــطـتلاو ثـحـبلا راــطإ يـف :٨ةداملا
،جتنملا فرط نم ةيئاهن ةفصب ةانتقم وأ ايلحم ةعدوم
نمض بسحت رئازجلا جراخ اجتنم نوكملا ناك اذإ ىتح
وأ نوكملل ةيلوألا ةبسنلا نم %٥2 دودحبو جامدإلا ةبسن
 .عارتخالا ةءارب لحم ةزهجألا وأ ةمظنألا لمجم نم

نع ةمجانلا ةيئاهنلا تاجتنملا ةقباطم بجي:٩ةداملا
ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةمالسلا ريياعمل ،ماظنلا اذه قيبطت
.لوعفملا يراسلا

اـــيازــملا نــم ديفــتسملا جـتـنملا ىلـع نــّيعتي:0١ةداملا
ةينعملا حلاصملا غالبإ ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم يف ةدراولا

تامولعملا ىلع ليدعت يأب ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا يف
زواجتت ال ةدم لالخ ،هب صاخلا ينفلا مييقتلا فلم يف ةدراولا
.روكذملا ليدعتلا خيرات نم ءادتبا  ،اموي )٠3( نيثالثلا

ةـفـلـكملا ةرازوــلا حــلاصم لــبــق نــم تالــيدــعــتــلا غالــبإ مــتــي
نيتيريدملا( ةيلاملا ةرازوو ةراجتلا ةرازو ىلإ ،ةعانصلاب
.)كرامجلاو بئارضلل ةماعلا

ليدعتلل ةعضاخلا تامولعملا ميدقت ةيــمازــلإب لالخإ يأ
ةياغ ىلإ ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم لوعفم قيلعت ىلإ يدؤي

.ةيعضولا ةيوستو تاظفحتلا بحس

فرط نم هتامازتلاب لخملا ديفتسملا راذعإ متي:١١ةداملا
صئاقنلاب لفكتلل ةعانصلاب ةفلكملا ةرادإلل ةينعملا ةحلصملا
نــم ءادــتــبا ،اــموـــي )٠9( نوــــعست هاصقأ لـــــجأ يف ،ةـــــلـــــجسملا

.راذعإلاب راطخإلا خيرات

ءاغلإ متي ،لجألا اذه ءاضقنا دنع صئاقنلا ّوست مل اذإ
ةكلهتسملا ايازملا عاجرتسا عم ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم
.ررقملا اذه ناونعب

لالخإلا نودو ،ةحونمملا ايازملا ليوحت ةلاح يف:2١ةداملا
ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب
 :ةيتآلا تابوقعلا قبطت ،لوعفملا

يف اهيلع صوصنملا ،ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا ديمجت –
لقت ال ةدمل ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٥٥ ةداملا

طاشنلا ةرتف لالخ ةدروتسملا كلت نع لقت ال ةميقبوةنس نع
،ليوحتلا لحم

تاـــيـــمـــكـــلـــل ةـــبسنــــلاــــب ةــــحوــــنــــمملا اــــيازملا عاــــجرــــتسا –
،ليوحتلا لحم ةدروتسملا

صوصنملا ةــيــكرــمجلاو ةــيــئاــبجلا تاــمارــغــلا قــيــبــطــت –
.ةيئابجلاو ةيكرمجلا تافلاخملا صخي اميف اهيلع

ةيلاملا ةرازوو ةراجتلا ةرازو حلاصم ىلإ ةخسن لاسرإ
 .ماظنلا اذه ذيفنتب نيتينعملا

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

هيلع قدوصوئرق
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  يناثلا   قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو

٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماعلاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا نم٥٥ ةداملا(

)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناقنمضتملاو

ءافعإلا  نم ةدافتسالا ررقم بلط

 : ديفتسملا .١

.............................................................................................................................................................. : ةيعامتجالا ةيمستلا

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

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

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

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

..................................................................................... : ةيالولا ........................................................... : جاتنإلا ةدحو ناونع

..................................................................................... : سكافلا .............................................................................. : فتاهلا

.................................................................................................................................................................. : ينورتكلإلا ديربلا

................................................................................................................................................................... : طاشنلا تالاجم

: ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا تانوكملاو داوملا ةمئاق .2

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

)انوناق لهؤملا يضمملا ةفص( ءاضمإلا

ةيمست

تالخدملا

يفيرعتلا دنبلا

يعرفلا

 ةدحو

سايقلا
دروتسميلحمةيمكلا
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ثلاثلا قحلملا

دــــهعت ةرامتسا

....................................... يتفصب ................................................................. : هاندأ عّقوملا انأ

................................................................. : ةكرشلا باسحل

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

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

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

...................................... : ةيالولا  ..................................................... : ةكرشلا رقم ناونع

: حّرصأ

،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاوعيرشتلا ىلع عالطالا مت هنأ –

ةيلاملا نوناق نم٥٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءافعإلا نم ةدافتسالل ةبولطملا طورشلا ةعيبطب ملع ىلع يننأب –
.٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

: نأ دهشأ

،ةحيحص ءافعإلا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا عيمج –

،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا  ىلإ يدؤي بذاك حيرصت لك نأب تملع يننأو –

.بلطلا عوضوم تاءافعإلا نم ةدافتسالا تايفيكو طورش عيمج ىلع قفاوأ يننأ –

: يتأي امب دهعتأ

،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلا –

تازيهجتوتاجتنمل ةهجوملا ةيعرفلا مقطألاو مقطألا جاتنإل ،ايرصح ،تاءافعإلا لحم ةيلوألا داوملاو تانوكملا مادختسا –
رايغلا عطق  جاتنإو ،طاشنلا تاعاطق فلتخمل جاتنإلا تادعم ةنايص اذكو ،ةيئابرهكلاو ةينورتكلإلاو ةيكيناكيملا تاعانصلا

،تالامعتسالا عيمجل ةهجوملا تانوكملاو

بلط فلم يف ةنمضتملا تامولعملل ليدعت لكب ،ةددحـملا لاجآلا يف ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا مالعإ –
.تاءافعإلا نم ةدافتسالا

.هذه دهعتلا ةرامتسا لهؤملا لثمملا عّقوي ،كلذل اتابثإو

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

)انوناق لهؤملا يضمملا ةفص( ءاضمإلا
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عبارلا قحلملا

ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم

....................... خيراتب .................... مقر ررقم

 ،ةعانصلا ريزو ّنإ

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت

،هنم٥٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92يف خّرؤملا113-٠2  مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو

اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب

،مهتاطاشن راطإ يف نيلوانملا فرط نم ايلحم

.............................................................................. موي مدقملا ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم حنم بلط ةسارد جئاتن ىلع ءانبو

..................................... : ةسسؤم باسحل فرصتملا ................................................. : ةفيظولا ................................ فرط نم

........................... : يئابجلا فيرعتلا مقر ..................... : يراجتلا لجسلا مقر .............................................. : ينوناقلا لكشلا

............................. : ةيالولا .............................................. :ةسسؤملا رقم ناونع

: رّرقي

ةمئاقلا يف ةجردملاو ،هالعأ ةروكذملا ةسسؤملا لبق نم ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ّنأ –

ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٥٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاءافعإلل ةلهؤم ،ررقملا اذهب ةقفرملا

،هالعأ روكذملا٠2٠2

عيقوتلا خيرات نم )2( نيتنس ةدمل ،ررقملا اذه عوضوم ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم تاءافعإلا حنمت –

،ررقملا اذه ىلع

 :ىلإ هجوت ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ردصي –

،ينعملا –

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

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا ةحلصملا –

....................... يف رئازجلاـب

ةعانصلاب فلكملا ريزولا عيقوت
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لوألا عيبر٩2يفخّرؤم2١٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0202 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع

طوـــطــخ ةــكرمــــج ةــصــخر حنــم تاـــيـفـيــكوطورــــش
تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو
.تامدخلاو علسلا جاتنإ

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــتداــملا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠–97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب  قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥ يف خرؤملا٤٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،سييقتلاب

ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع لاوش92 يف خرؤملا9٠–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤1
،لدعملا

يناثلا عيبر11 يف خرؤملا2٠–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو71٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا83٤1 ماع
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يهيجوتلا

ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم7٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٤ يف خرؤملا891–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
،ةئيبلا

2 يف خرؤملا٤٤1–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

يف خرؤملا1٤2–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،لدعملا ،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

فيراعتلاوعوضوملا

مقر نوناقلا نم7٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2
فدهي ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2
ةصخر حــــنــــم تاــــيــــفــــيـــــكو طورش دـــــيدحت ىلإ موسرملا اذـــــه
راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج
.تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن

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

جاتنإ طخ لكشت يتلا تازيهجتلا: جاتنإلا طوطخ –
فيلغتو ةئبعت وأ جاتنإلا وأ جارختسالا يف لثمتتو سناجتم
.تاجتنملا

جاتنإ طوطخ يه: اهديدجت مت يتلا جاتنإلا طوطخ –
نوكت نأ ىلع ةدمتعم ديدجت ةيلمعل تعضخو ةلمعتسم
.لامعتسالل ةلباق

حمسي رصنع لك: اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم –
طخ يف اجمدم نوكي دق وأ ةمدخ وأ/و ةعلس جاتنإب هدحول
الباق نوكي نأ ىلع ةدمتعم ديدجت ةيلمعل عضخو جاتنإلا
.لامعتسالل

نوناقلل ةعضاخلا تاسسؤملا: يداصتقالا لماعتملا –
.تامدخلاو علسلا جاتنإ طاشن سرامت يتلا يرئازجلا

يناثلا لصفلا

ةماع ماكحأ

مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج عضخت :٣ ةّداملا
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا هــــمــــّلسي قــــبسم صيــــخرــــت ىلإ اــــهدـــــيدجت

قفرملا جذومنلا بسح هدادعإ متي ررقم لكش يف ةعانصلاب
  .موسرملا اذهب يناثلا قحلملاب
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،ةــكرـمـجلا ةـصـخر ىلــع لوــصـحلل الــهؤــم دــعـي:٤ ةّداملا
يف يراجتلا لجسلا يف نودــّيقملا نويداصتقالا نولماعتملا
،تامدخلاو علسلل ةيجاتنإلا ةردقلا عيسوت وأ ءاشنإ راطإ
هل ةهجوملا طاشنلاب ارشابم اطابترا مهطاشن طبتري نيذلا

.موسرملا اذه عوضوم جاتنإلا تادعم وأ طوطخ

ةــيــتحت ةــيــنــب مــهــتزاــيــح نودــيــفـــتسملا ررـــبـــي نأ بجـــيو
.ةدروتسملا طوطخلا لالغتسال ةبسانم

داريتسا موسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي
.عئاضبلاو صاخشألا لقن تادعم

تادعمو طوطخ لامعتسا ةدم زواجتتّ الأ بجي:٥ ةّداملا
)٠1( رشع ،موسرملا اذه نم2 ةداملا يف ةفرعم يه امك جاتنإلا

.تاونس

مت يتلا تادعملاو طوطخلا مدق زواجتي نأ نكمي ال هنأ ّالإ
تاعانصلل ةهجوملا كلتل ةبسنلاب تاونس )٥( سمخ اهديدجت

تاعانصلل ةهجوملا كلتل ةــبسـنلاـب )2( نيتنـسو ،ةـيـئاذــغــلا
.ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ عضخت نأ بجي
.ةقباطملا ىلع داـهـشإلل ةدمتعم ةئيه اهيلع دهشت ديدجت ةيلمعل

ثلاثلا لصفلا
ةيرادإلا طورشلا

فـــلم ميدـــقـتل ةــكرـمـجلا ةـصـخر حـنـم عـضـخي :6 ةّداملا
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي

بسح ،ةــياــنــعــب ألمت ةــكرــمجلا ةصخر بلـــط ةراـــمـــتسا –
،موسرملا اذهب لوألا قحلملاب قفرملا جذومنلا

طاشنلا ةقالع تبثت يراجتلا لجسلا نم )1( ةخسن –
،اهداريتسا دارملا تادعملا وأ طخلاب

،ةيئابجلا ميقرتلا ةقاطب نم )1( ةخسن –

جاتنإلا تادعم وأ /و طوطخل ةلصفم )1( ةينقت ةقاطب –
،اهديدجت مت يتلا

ةـلـهؤم ةـباــقرو شيتـفت ةـئـيه اــهدــعـت دــيدــجت ةداـــهش –
ةبرجت  تابثإ ةقيثوو،ةربخ ةقاطبب ةبوحصم ،ةدمتعمو
،غرفملا رابتخالا

نم ءاوس تادعملاو طوطخلا ءانتقا تبثت )1( ةقيثو –
نع لزانتلاب تماق يتلا ةسسؤملا نم وأ دازملا يف عيب
 ،ةلزانتملا ةسسؤملا نم وأ لوصألا

نم ةيلصألا ءانتقالا ةروتافب ةقفرم ةيلكش )1( ةروتاف –
تازيهجتلل ةيلسلستلا ماقرألا نايبت عم ،دمتعم عئاب فرط

،طخلل ةنوكملا

لالغتسال ةمزاللا ةيتحتلا ىنبلا دوجو تبثت ةقيثو –
.ةدروتسملا جاتنإلا تادعم وأ طوطخ

مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ نع لزانتلا راطإ يف
اـــهـــعورـــف دـــحأ ىلإ ةـــيـــبـــنـــجأ مأ ةـــكرش فرــــط نــــم اــــهدــــيدجت

ةـيـبساـحـم قـئاـثو ميدـقـت بجـي ،يرـئازجلا نوــناــقــلــل ةـــعضاخلا
.تادعملا رمعو ةفلكتلا نــّيبت

جاتنإلا تادعم وأ /و طخل يليصفتلا فصولا ّنيبي نأ بجي
: صوصخلا ىلع ،اهديدجت مت يتلا

،جاتنإلا طخ ططخم –

وأ طخلا اذــه لــبــق نــم ةــعــنصملا تاــجــتــنملا فــلــتــخـــم –
،تادعملا

،ةيجاتنإلا ةقاطلا –

،جاتنإلا طخل وأ تادعملل  ةينقتلا تافصاوملا –

، جاتنإلا تادعم وأ طخ عينصت أشنم دلب –

.جاتنإلا تادعم وأ طخ لالغتسا ناكم –

يف ةروـكذملا ةــنــجــلــل ةــيــنــقــتــلا ةــناــمألا ىدــل فــلملا عدوــي
.عاديإ لصو ميلست لباقم ،هاندأ٤1 ةداملا

فلكملا ريزولا فرط نم ةكرمجلا ةصخر ردصت :7 ةّداملا
خيرات يلت يتلا اموي )٠3( نيثالثلا زواجتي ال لجأ يف ةعانصلاب
ةروكذملا ةينقتلا ةنجللا يدبت نأ دعب ،عاديإلا لصو ميلست

.قباطملا اهيأر ،هاندأ٤1  ةداملا يف

فرط نم ينعملا راطخإو بلط ضفر لك ريربت بجي
زواجتي ال لجأ يف ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا
لصو رربيو .بلطلا عاديإ خيرات يلت يتلا اموي )٠3( نيثالثلا
.كلذ بلطلا عاديإ

طورشلا سفنل  ةديدج ةكرمج ةصخر بلط ءارجإ عضخي
.موسرملا اذه يف ةددحـملا تايفيكلاو

ميدقت لماعتملا نــكمـي ،بلـطـلا ضفر ةــلاــح يـف:٨  ةّداملا
يف ،هاــندأ61  ةداملا يف ةروــكذـملا نوــعـطـلا ةـنجل ىدــل نــعـط
.رارقلا  غيلبت يلت يتلا اموي )٥1( رشع ةسمخلا نوضغ

)٠3( نيثالثلا نوضغ يف درلا ،نوعطلا ةنجل ىلع بجيو
 .لماعتملا فرط نم مدقملا نعطلا مالتسا يلت يتلا  ًاموي

لاجآلا مارتحا لظ يف ةكرمجلا ةصخر غيلبت لبق :٩ ةّداملا
ةيريدملل ةصتخملا حلاصملا موقت ،هالعأ7 ةداملا يف ةددحـملا
شيتفت تارايزب ايميلقإ ةصتخملا ةعانصلاب ةفلكملا ةيئالولا

اهنأش نم يتلا ،ةدوجوملا تآشنملا ةقباطم نم ققحتلا فدهب
عوضوم ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ لابقتسا

.ةمدقملا قئاثولل رظنلاب ،ةصخرلا بلط

نـــكاـــمألل يفصو رـــيرـــقـــت دادـــعإب تاراـــيزـــلا هذـــه جوــــتــــتو
ةصخر حنم رربي يذلا فلملا نم اءزج نوكي تآشنملاو
.ةكرمجلا

لبق نم لماعتملا غيلبت بجي ،ظفحت يأ دوجو ةلاح يف
ىتح فلملا عاديإ يلت يتلا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ ةنجللا

خيرات نم اموي )٠6( نيتس لجأ يف عضولا كرادت نم نكمتي
.غيلبتلا

نع لزانت دق لماعتملا ربتعي ،ةدملا هذه زواجت ةلاح يفو
 .هبلط
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مت يتلا جاتنإلا ةدحو لغتسي نأ لماعتملا ىلع:0١ ةّداملا
ةيرورضلا ةدملا مارتحا عم هطاشن تاجايتحا حلاصل اهديدجت
.يلعفلا اهلالغتسال

تاءارــجإلاب ماـيـقـلاـب ةــكرـمـجلا ةـصـخر حـمـــســت :١١ ةّداملا
 .اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمجل ةمزاللا

،ارهش )21( رشع ينثاب ةصخرلا  هذه ةيحالص ةدم ددحت
.اهئاضمإ خيرات نمءادتبا

زواجتت ال ىرخأ ةرتفل ،ءانثتسا ،ةدملا هذه ديدمت نكميو
قـئاــثوـب اـقـفرــم نوــكـي لــماـــعـتملا نــم بـلـطـب رــهـشأ )6( ةتـس
 .ةيريربت

ةصخرلا دعت ،ةددحـملا لاجآلا يف ةكرمجلا مدع ةلاح يف
.نوناقلا ةوقب ةاغلم

طوــطـخ لوــخدــل ةـنـياـعـم رــضحم دادــعإ بـجـي:2١ ةّداملا
ةطساوب لالغتسالا زيح اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو
ةصخر نم ديفتسملا بلط ىلع ءانب يئاضق رضحم ةنياعم
خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ يف ةكرمجلا

   .اهديدجت مت يتلا تادعملاو طوطخلا ةكرمج

دعملا ةنياعملا رضحم ينعملا لماعتملا لسري :٣١ ةّداملا
ىلإ ،هدادعإ يلي يذلا رهشلا يف يئاضقلا رضحـملا فرط نم
.هاندأ٤1 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا

ةهجو نم ققحتلا تاءارجإب مايقلا ةينقتلا ةنجللا نكمي
لالغتسالا زيح اهعضوو ةدروتسملا جاتنإلا تادعموطخ
.ةمزاللا ريبادتلا لك ذاختا رمألا ىضتقا اذإو ،يلعفلا

عبارلا لصفلا
ةعباتملاو ةباقرلا

ةـنـجل ةــعاـنـصلاـب فـلـكملا رــيزوــلا ىدــل أــشـنت:٤١ ةّداملا
.”ةنجللا “ ىّمست ةيـنـقـت

،هنع لثمم وأ ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةنجللا سأري
: نيتآلا نيلثمملا نم نوكتتو

.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )2( نالثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

.رئازجلا كنب نع )1( لثمم –

ةينقتلا ةنامألا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت
.ةنجللا هذهل

يأ وأ ءارــبــخــب ةــناــعــتسالا ،ةــجاحلا دــنــع ،ةــنــجــلــلا نــكــمــي
.اهماهم يف اهتدعاسم هنأش نم صخش

ريزولا نم رارق بجومب ةنجللا هذه ءاضعأ نييعت متي
تاـــعاــطــقلا ءارزو نـم حارـتـقا ىلــع ءاـنـب ةــعاــنـصلاــب فـلــكـملا

.ةينعملا تائيهلا يلوؤسمو

ةكرمج صخر حنم تابلط ةساردب ةنجللا فلكت:٥١ ةّداملا
فلملا ىلإ ادانتسا اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ
: يتأي امب اصوصخ ةنجللا هذه فلكتو . بلطلاب قفرملا

ةقلعتملا نيلماعتملا تابلط صخي اميف قباطم يأر ءادبإ –
،ةكرمجلا  صخرب

.موسرملا اذه ماكحأ مارتحا ىلع رهسلا –

ةنجل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :6١ ةّداملا
:نم نوكتت نوعط

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

.اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

ريزولا نم رارق بجومب نوعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت متي
حارتقا ىلع ءانب ،تاونس )3( ثالث ةدمل ةعانصلاب فلكملا

.ةينعملا تاعاطقلا ءارزو نم

بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
 .اهسفن لاكشألا

.ةدهعلا ةياهن ىتح نيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو

تايفيكو اهريس طبضتو يلخادلا اهماظن ةنجللا ددحت
فــلــكملا رــيزوـــلا قـــفاوـــيو .لوألا اـــهـــعاـــمـــتـــجا ذـــنـــم راـــطـــخإلا

.اذه يلخادلا ماظنلا ىلع ةعانصلاب

اهاصقأ ةدم يف ،ةعدوملا نوعطلا يف اهيأر ةنجللا يدبت
ضرعي ثيح ،نعطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا اموي )٠3( نوثالث
غلبتو كلذ ىلع ءانب لصفلل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلع
.يئاهنلا رارقلاب لماعتملا

سماخلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخدعت :7١ ةّداملا
ءادتبا تاونس )٥( سمخ ةدمل لزانتلل ةلباق ريغ اهتكرمجو
.لالغتسالا زيح اهعضو خيرات نم

،ةيلاملاو ةراجتلاب ةفلكملا تارازولا حلاصم غالبإ نــّيعتيو
اذه ماكحأ قرخ ةــلاـح يف ةنجللا فرـط نـم ،ةـمـظـتـنم ةــفـصب
.موسرملا

يتلا تامازتلاللو موسرملا اذه ماكحأل قرخ يأ :٨١ ةّداملا
صوصنملا تابوقعلا قيبطت هيلع بترتي لماعتملا اهب دهعت
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

تادعمو طخ ةكرمج ةصخر نمضتملا ررقملا دعي :٩١ ةّداملا
ملستو ،ةيلصأ خسن )3( ثالث يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا

 : ىلإ ةخسن

،رمألاب ينعملا –

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا –

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذــــه رــشـني:02 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥1 قفاوملا2٤٤1 ماــع لوألا عـيبر92 يــف رـئازـجلاــب رّرـح
 .٠2٠2 ةنسربمفون

دارج زيزعلا دبع
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لوألا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا نم7٥ ةداملا(

)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صيخرت بلط

تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف

I–رمثتسملاب فيرعتلا : 

: )يعيبط صخش( ةيدرف ةسسؤم–١

.................................................................................................................................................................. : بقللاو مسالا*

........................................................................................................................................................................ : ةيسنجلا*

: يونعم صخش–2

.....................................................................................................................................................................: ةكرشلا مسا*

 : ينوناقلا ماظنلا*

APS                         LRAS

SERTUA                   CNS                        LRUE

:نومهاسملا /نويسيئرلا ءاكرشلا*

........................................................................................................................................: ةكرشلا مسا وأ بقللاو مسالا –

........................................................................................................................................................................: ةيسنجلا –

...........................................................................................................................................................................:ناونعلا –

.........................................................................................................................................: ةكرشلا مسا وأ بقللاومسالا –

........................................................................................................................................................................: ةيسنجلا –

...........................................................................................................................................................................:ناونعلا –
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...........................................................................................................................................: ةكرشلا مسا وأ بقللاومسالا –

............................................................................................................................................................................: ةيسنجلا

..............................................................................................................................................................................:ناونعلا –

 : لاومألا لصأ–٣

 طلتخم  ميقم ريغ                  ميقم

 : ينوناقلا عاطقلا–٤

 طلتخم   ماع                 صاخ

...................................................................................................................................................: يراجتلا لجسلا مقر–٥

.......................................................................................................................................................... :ةكرشلا لاــمـسأر–6

................................................................................................................................................: يئابجلا فيرعتلا مقر–7

.....................................................................................................................................................: ةكرشلا رقــم ناونع–٨

................................................................................................... : ةيالولا................................................................ : ةيدلبلا

II–ينوناقلا لثمملا ديدــحـت : 

.................................................................................................................................................................. : بقللاومسالا –1

....................................................................................................................................................... : داليملا ناكمو خيرات –2

............................................................................................................................................................................ : ةفصلا –3

......................................................................................................................................................... .: يصخشلا ناونعلا –٤

.......................................................................................... :  سكافلا .......................................................... : فتاهلا مقر –٥

........................................................................ : ينورتكلإلا عقوملا ................................................ : ينورتكلإلا ديربلا –6

يكرمجلا صيخرتلا بلط عدوم ةفصوبقللاو مسالا –7
)1( 

)رخآ صخش فرط نم فلملا عاديإ ةلاح يف(

................................................................................................................................................................................. : بقللا*

................................................................................................................................................................................. : مسالا*

................................................................................................................................................................................ : ةفصلا*

اهيلع قداصم ةلاكوو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن قافرإ )1(
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III–عورشملا ىوتحموةعيبط : 

............................................................................................................................................................... : عورشملا ىوتحم.1

............................................................................................................................................ : عورشملا عقومت )نكامأ( ناكم.2

........................................................................................... : اهنم ةينبملا .......................................................... : ةحاسملا.3

).................زايتما دقع ،راجيإ ،ةيكلم(......................................................................... : يراقعلا ءاــعولاةعيبط

VI–ةسسؤملا طاشن لوح تامولعم : 

............................................................................................................................... : )تا( طاشنلا )تا( زيمرتو)تا( لاجم –1

....................................................................................................................................: جاتنإلا يف لوخدلل عّقوتملا خيراتلا –2

.................................................................................................................................................................... : تاجتنملا مهأ –3

: ةسسؤملل  ةيعامتجالاوةيداصتقالا تارشؤملا روطت –٤

)١-س( ةنسلاجوتنملا )2-س( ةنسلا )٣-س( ةنسلا

 لامعألا مقر

 ةفاضملا ةميقلا

لغشلا بصانم

جوتنملا
)١-س( ةنسلا )2-س( ةنسلا )٣-س( ةنسلا

جاتنإلا
يلعفلا

ةردقلا
ةيجاتنإلا

جاتنإلا
يلعفلا

ةردقلا
ةيجاتنإلا

جاتنإلا
يلعفلا

ةردقلا
ةيجاتنإلا

: ةيسيئرلا جاتنإلا تارشؤم روطت.٥
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V– ةكرمجلا صيخرت بلط  عوضوم اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ /و طخ لوح تامولعم :

.................................................... : بلطلا عوضوم يه يتلاو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ/و  طخل ةقيقدلا ةيمستلا–1

.............................................................................................................................................................. : لامعتسالا لاجم–2

: جاتنإلا تادعم وأ جاتنإلا طخل ةعئابلا ةسسؤملا لوح تامولعم–3

.............................................................................................................................................................................. : ةيمستلا*

........................................................................................................)جد( اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ /و طخ غلبم*

......................................................................................................................................................................................: دلبلا*

...........................................................................................................................................................................: ءارشلا ةنس*

................................................................................................................................................................: يلوألا ءارشلا غلبم*

IVاهدوجو لمتحي يتلا كلت ىلع ةدايز( اــهؤاــشـــنإ عّقوتملا ةرشابملا لغشلا بصانم( : .........................................

................................................................................................................................................................................. : ذيفنتلا*

.................................................................................................................................................................................. : مكحتلا*

................................................................................................................................................................................. :ريطأتلا*

: ماــــــه

تحت اذهو بلطلا اذه رصانع يف قحال رييغت يأ ةلاح يف ،بجي: ةكرمجلاب صيخرتلا  رصانع نم رصنع رييغت–١

.ةعانصلا ةرازول ةصتخملا حلاصملا  مالعإ ،ةكرمجلاب صيخرتلا بحس ةلئاط

صوصنملا تابوقعلا ىلع ةدايز ةكرمجلاب صيخرتلا ءاغلإ بذاك حيرصت يأ ىلع بترتي :بذاكلا حيرصتلا ةلاح يف–2

.لاجملا اذه يف هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا  ىلع ةدايز ،اهيلع صوصنملا تامازتلالا مارتحا مدع ةلاح يف:تامازتلالا مارتحا مدع–٣

 .ةكرمجلاب صيخرتلا بحس ةعانصلا ةرازول ةلهؤملا حلاصملا نكمي ،لاجملا

ةلهؤملا حلاصملا ىدل عدوت نأ ةكرمجلاب صيخرتلا نم ةديفتسملا ةسسؤملا ىلع نــّيعتي:تامازتلالا ذيفنت ةيعضو–٤

.اهلالغتسا اذكو تادعملا وأ جاتنإلا ةدحو ءانتقا نــّيبت ةيبساحمو ةيدام ةيعضو ةعانصلا ةرازول

.ةكرمجلاب صيخرتلا بحس ىلإ يدؤي دق ةيبساحـملاو ةيداملا ةيعضولا هذه عاديإ مدع نإ

ةانتقملاو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعموطوطخ دعت :اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ عيب ةيلباق مدع–٥

.لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا تاونس )٥( سمخ ةدمل لزانتلل ةلباق ريغ ،موسرملا اذه راطإ يف يليضفتلا ماظنلا نمض

......................................................حلاصل فرصتملا ....................................................)ة(دــيسلا هلفسأ )ة( يضمملا انأ –6

،حرصأو ،هالعأ ةروكذملا ةفلتخملا ماكحألاب املع تطحأ يننأب دهشأ ،.....................................ةفصب.........................................

.ةقداصو ةحيحص بلطلا اذه يف ةدراولا تامولعملا نأب ،نوناقلا ةلئاط تحت

    لماعتملل هيلع قداصملا ءاــضمإلا
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يناثلا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

تادعم وأ جاتنإلا طخ ةكرمجب صيخرتلا نمضتي ........................... يفخرؤم .....مقرررقم

تامدخلاو علسلا جاتنإ طاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا

 ،ةعانصلا ريزو نإ

نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمب –

،هنم7٥ ةداملا  اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ددحييذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خرؤملا1٤2–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

،لدعملا ،مجانملاوةعانصلا ريزو تايحالص

نمضتملاو٠2٠2  ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خرؤملا213-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

،تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخل ةكرمجلا ةصخر حنم تايفيكو طورش

..................................خيراتب عدوملا ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو جاتنإلا طخ ةكرمجب  صيخرتلا بلط ىلع ءانبو –

...........................................................مقر تحت يراجتلا لجسلا يف لجسملاو ،............................................. ةسسؤم فرط نم

،بلطلا ةسارد ىلع ءانبو –

: يتأي ام رّرقي

مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ /و جاتنإلا طخ ةكرمجب صيخرتلا....................................... ةسسؤمل حنمي : ىلوألا ةّداملا

.ةروكذملا اهتازيهجتو اهتانوكم اذكو اهديدجت

مت يتلا جاتنإلا تادعم اذكو ،ررقملا اذهب قفرملا قحلملا يف ةروكذملاو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا طخ تانّوكم:2 ةّداملا

.هالعأ ةروكذملا ةسسؤملا طاشنل ةصاخلا تاجايتحالل اديدحت ةهجوم ،اهديدجت

ةلباق ريغ ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم اذكو ،ةصخرلا هذه عوضوم اهديدجت مت يتلا جاتنإلا طخ تانّوكم:٣ ةّداملا

.لالغتسالا ديق اهعضو خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل اهنع لزانتلل

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس ةدمل ،ررقملا اذه لوعفم يرسي:٤ ةّداملا

: ـل ةهجوم ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ررقملا رادصإ متي:٥ ةّداملا

،ديفتسملا –

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا –

  .ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا –
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هديدجت مت يذلا جاتنإلا طخ ءازجأل ةقيقدلا ةيمستلا

ددعلاهديدجت مت يذلا جاتنإلا  طخ تانوكم نييعتمقر

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمل ةقيقدلا ةيمستلا

ددعلاتادعملا نييعتمقر



ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر76٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمفون٥١ 20

لوألا عــيـبر٩2 يــفخّرؤــم٣١٣-02 مــقر يذـيــفنــتموـسرـم
ددــحــي ،0202 ةـنـس رــبـمفوــن٥١ قــفاوــملا2٤٤١ ماــع

نيـسراـمـملا نيـلماــعـتملا لوـبـق تاــيفـيـكو طورــش
ةينورتكلإلا تادعملاوتاجتنملا جاـــتـــنإ ةـــطـــشـــــــنأل
يــئاـبــجلا ماـظـنلا نـم ةداــفـتسالل ةـيـلزـنمورــهكلاو
.يليضفتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روــتسدـلا ىلـع ءاـنــبو –
 ،هنم

ماــــع ناــــضــــمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رـــــــــمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةــــنــس رـبــمتـبـس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥–٥7 مقر رـــــــــمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
 ،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠–97 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
 ،ممتملاو لدعملا

ماع ناضمر٥1 يف خرؤملا11–99 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو–
ةـيـلاملا نوـناـق نــمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠2٤1
 ،هنم8٥ ةداملا اميس ال ،٠٠٠2 ةنسل

ىداــمــج91 يف خرؤـــــمـــــلا3٠–3٠ مقر رـــــمألا ىضتـقـمبو –
قلعتمـلاو3٠٠2 ةـنــس وــيــلوــي91 قفاوــمـــلا٤2٤1 ماـع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةسفانمـلاب

ىلوألا ىداــمــج٥ يف خرؤــمــــلا2٠–٤٠ مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
ددــــحـــي يذــــلا٤٠٠2 ةـنــس وــيـنوــي32 قـــفاوــمـــلا٥2٤1 ماـع
لدعملا ،ةيراجتلا تاـــسراــــمـــمـــــلا ىلــــع ةــــقـــبــــطــــمــــلا دــــعاوـــقــــلا

    ،ممتملاو

ىداــمــج٥ يف خرؤــمــــلا٤٠–٤٠ مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةـنــس وــيـنوــي32 قفاوــمـــلا٥2٤1 ماـع ىلوألا

،ممتملاولدعملا ،سييقتلاب

ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةيناثلا

 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠–9٠ مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
ةـــياــمـحـب قـلــعـتملاو9٠٠2 ةـنـس رــيارـبـف٥2 قـفاوـملا٠3٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع لاوش92 يف خرؤملا9٠–61 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤1
 ،لدعملا

عيبر91 يف خرؤملا81–81 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

 ،هنم8٤ ةداملا اميس ال ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
نوـناـق نــمضتملاو٠2٠2 ةنس وــينوــي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٠6و٥٥ ناتداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةـيـلاملا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا٤7 –٠٠٠2 مقر يذـيــفــنـتــلا موسرـملا ىضتقـمبو –
يذــلا٠٠٠2 ةـنــس ليرــبأ2 قفاوــمــــلا٠2٤1 ماــع ةـــجـــحلا يذ72
جذامن نم اـقالـطنا جاـتــنإلا ةـطــشــنأ فيرـعــت طورــش ددـحــي
عيـمجتلا جذامنو ةيبيـكرتلا تاعانصـلل ةـهجوـــملا عيمـجتـلا
،ممتمـلاو لدعمـلا،”DKC نواد دكون يلتيـلبموك“ ةاـّمسمـلا

٤ يف خرؤملا891–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
 ،ةئيبلا

2 يف خرؤملا٤٤1–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

يف خرؤـمــلا1٤2 –٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـلا٤1٠2 ةـنــس تشغ72 قفاومــلا٥3٤1 ماع ةدـعـقلا يذ لوأ
،لدعملا،مجانمـلاو ةـعانـصـلا رــيزو تاـيحالـص ددـحـي

6 يف خرؤملا1٠1–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا71٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
ايازملا نم ةدافتسالل ايندلا غلابملاو ةـيـبـلـسـلا مـئاوـقـلا ددحي
،تارامثتسالا عاونأ فلتخم ىلع ايازملا قيبطت تايفيكو

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

فيراعتلاوعوضوملا

مقر نوـناـقلا نم٠6 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس وــينوــي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2
فدهي ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةـيـلاملا نوـناـق نــمضتملاو٠2٠2
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يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا طبترت :٤ ةّداملا
اذـــهب لوألا قـحـلملاب قــفرـملا طورشلا رتـفد يف باـتـتـكالاب
ينـقـتــلا مــيــيــقــتــلا ررــقــم ىلع قــبسملا لوصحلاــبو موسرملا
.موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملاب هجذومن قفري يذلا

ثلاثلا لصفلا

يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا تاءارجإ

مييقتلا ررقم ىلع لوصحلا بلط فلم نمضتي:٥ ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ روكذملاينقتلا

ةيانعب اهؤلم متي ينقتلا مييقتلا ررقم بلط ةرامتسا –
قفرملا جذومنلا بسح ةمزاللا ةيريربتلا قئاثولاب قفرتو
،موسرملا اذهب يناثلا قحلملاب

،ينعملا طاشنلا نمضتت يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،عورشملا ةعاجن ريربتل ةلصفم ةيداصتقا- ةينقت ةسارد –
لئاسولاوةيرشبلا دراوملا عومجم اذكو ةينقتلا ىودجلاو
.ةرّطسملا ةيداصتقالا فادهألا قيقحتل ةمزاللا ةيداملا

تايطعملا ىلإ ةفاضإ ،ةساردلا هذه يوتحت نأ بجيو
ىلع ،لالــغـتسالاو راــمـثـتسالاب ةـقــلـعـتملا ةـيـلاــملا لوادجــلاو
تادعملا ةعيبطو ةمئاق اذكو ،اهميظنتو تاشرولا تاططخم
   ،ضرغلا اذهل ةصصخملا

اعّقومو اخرؤمو ىلوألا فرحألاب ايضمم طورشلا رتفد –
ةرابعنمضتملاو انوناق لهؤملا هلثمم وأ لماعتملا فرط نم
،)هيلع قدوصو ئرق(

تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل ةيمكلا مئاوقلا –
اهؤانتقا وأ اهداريتسا متيس يتلا ،ةيعرفلا تاعومجملاو
،موسرملا اذهب عبارلا قحلملاب قفرملا جذومنلا بسح ايلحم

ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملا ةمئاق –
ررقم بلط عوضوم جوتنملا يف جمدتس يتلا ايلحم ةجتنملا
،ينقتلا مييقتلا

ةنامألا ىدل ،ةيمقرو ةيقرو ،نيتخسن يف فلملا عدوي
لوصحلا لباقم ،هاندأ21 ةداملا يف ةروكذملا  ةنجلل ةينقتلا

.عاديإ لصو ىلع

موقت ،ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلا لبق :6 ةّداملا
ةـعاـنصلاـب ةــفــلــكملا ةــيــئالوــلا ةــيرــيدــمــلــل ةــيــنــعملا حــلاصملا
،جاتنإلا عقاوم ىلإ ةيناديم تارايز ءارجإب ،ايميلقإ ةصتخملا

ةمدقملا قئاثولل ةدوجوملا لكايهلا ةقباطم نم ققحتلا دصق
.بلطلا يف

رــيدـملا لــسرــي نأ بـجـي ،تاراــيزـلا هذــه جـئاــتن ىلعءانبو
ةداملا يف ةددحـملا ةينقتلا ةنجللا ىلإ ةعانصلاب فلكملا يئالولا

لئاسولاو تادعملاو تآشنملاو لكايهلل ايفصو اريرقت ،هاندأ21
.بلطلا عوضوم تازيهجتلاو تاجتنملا عينصتل ةهجوملا

نيلماعتملا ةدافتسا تايفيكو طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه
ةـيـنورــتــكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ ةطشنأل نيسرامملا

.يليضفتلا يـئاـبجلا ماــظـنلا نــم ةـيـلزـنمورهــكـلا ةزــهـجألاو

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

ةينورتكلالا تاجوتنملا عينصت طاـشـن: جاـتـنإلا طاــشــن
ءازجألاو تانوكملاو ةيلوألا داوملا نم اقالطنا ةيلزنمورهكلاو
قيرط نع وأ اهسفنل ةسسؤملا لبق نم ةعنصملا عطقلاو
نم ةلمكم وأ/و نييلحم نيجتنم ىدل اهئانتقا وأ ةلوانملا

لكش يف ،نيلومم ةدع وأ دحاو لومم ىدل داريتسالا لالخ
ةلماك ةدحو لكشت نأ طرشب ،تاعومجم يف وأ لصفنم
.ةقحال وأ ةقباس نحش ىلإ اهتفاضإ لالخ نم جاتنإلل

نوناقلل عضاخ يونعم وأ يعيبط صخش لك: جتنملا
عـــيـــنصت ىلإ فدــــهــــي اــــيــــعاــــنص اــــطاشن سراــــمــــي يرــــئازجلا
.ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا

اـيـلـحم ةـعـنـصم عــطـقو ءازــجأو تاــنوـكـم جاردإ : جاــــمدإلا
حـمـسـت يتلا ،ةـلصلا تاذ ةـسدنـهـلاو ةـيـنـقتلا تاـمدـخلا اذــــكو
ةفاضملا ةميقلا ةدايزو ميــقـلا ةـلـسـلس يف يجيردــت ءاــقـتراـب
.ةيلحـملا

نوناقلل عضاخ يونــعم وأ يعـيـبط صـخـش لــك: لوانـملا
ةــقـــلـــعـــتـــم تاـــمدـــخ وأ اـــيـــعاـــنص اـــطاشن سراـــمـــي يرـــئازجلا

ىلإ ةهجوم تانوكم جاتنإ يف مهاست ميمصتلا وأ ةساردلاب
.جتنملا ةدئافل جامدإلا

يناثلا لصفلا

يليضفتلا يئابجلا ماظنلا يف لوبقلا طورش

7٠–٠2 مقر نوــناـــقــلا نم٠6 ةداملا ماكحأل اقبط :٣ ةّداملا
٠2٠2 ةنس وــينوــي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا

ىـفـعــت ،٠2٠2 ةــنسل يليــمــكـــتـــلا ةـــيـــلاملا نوـــناـــق نــمضتملاو
تانوكملا اذكو ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملا
تاــعوـمـجملا جاـتـنإ يف نيــطشاـنلا نيلوانملا ىدل ةانــتقملا

تازيهجتلاو تاـجوـتـنـمـلـل ةـهـجوملا ةـيـعرـفـلا تاـعوـمـجملاو
مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ،ةيلزنمورهكلاوةينورتكلإلا

.ةفاضملا ةميقلا ىلع

ىلع مسرلاو ،%٥ لدعمب ةيكرمجلا قوقحلل عضخت امك
تاعومجملاو تاعومجملا عيمج ،%91 لدعمب ةفاضملا ةميقلا
يف وأ لصفنم لكش يف ةدروتسملا ،تاقحلملاو ةيعرفلا

جامدإلا لدعم اوغلب نيذلا نيلماعتملا لبق نم ،تاعومجم
.بولطملا

يلآلا مالعإلا تادعم اذكو ةلاقنلا ةيفتاهلا تادعملا ىنثتست
 .موسرملا اذه قيبطتلاجم نم
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هذه يأرل يرـيرـبتلا فــلملا نـم اءزـــج رــيرـقتـلا اذــه ّدــَعُيو
.ةنجللا

)٥٤( نيعبرألاوةسمخلا لالخ بلطلا بحاصل ظفحت لك غلبي
كلذ كرادت نم نكمتي ىتح بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا اموي

.غيلبتلا خيرات نم ءادتبا اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأيف

فرط نم ينعملا ىلإ ينقتلا مييقتلا ررقم ّملسي :7 ةّداملا
نيعبرأو ةسمخ زواجتي ال لجأ يف ةعانصلاب فلكملا ريزولا
هيلع صوصنملا عاديإلا لصو ميلست خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥٤(

نيب ةدملا لمشت يتلا ةرتفلل ةبسنلاب ،هالعأ٥ ةداملا يف
.طورشلا رتفد يف ددحم وه امبسح جامدإلا يتلحرم

ةنجللا نيكمت دصق اموي )٠3( نيثالثب لجألا اذه ديدمت نكمي
عـفرـب ةـقـلـعـتملا ةـيـلـيـمـكـتـلا تاـموـلـعملا ةسارد نـم ةـيـنـقــتــلا
.هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا تاظفحتلا

لك ةيادب يف ةققحـملا جامدإلا ةبسن ريربت متي نأ بجي
رتفد نم٥و٤ نيتداملا يف اهيلع صوصنم جاتنإ ةلحرم
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا

لكل ةبسنلاب ةبولطملا ةيئاهنلا جامدإلا ةبسن قيقحت دعب
متي ،طورشلا رتفد نم٥ ةداملا يف ددحم وه امك ،جوتنم

.ايونس ينقتلا مييقتلا تاررقم ديدجت

ةيـمـكـلا مـئاوـقــلاويـنـقتلا مييـقـتـلا ررـقـم رّرـحـي :٨ ةّداملا
،ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل
ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ،ايلحم اهؤانتقا وأ اهداريتسا دارملا

: ىلإ هجوت

،ينعملا –

كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملاـب ةـفــلــكملا ةرازوــلا –
،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا –

يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا بلطل ضفر لك:٩ ةّداملا
لاجآلا سفن يف ينعملل غلبيو رربي نأ بجي ،يليضفتلا
.موسرملا اذه نم7 ةداملا يف ةددحـملا

قحب اررضتم هسفن ربتعي يذلا بلطلا بحاص عتمتي
هاندأ٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل نعطلا

غيلبت خيرات نم اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ لالخ
.ضفرلا

ينقتلا مييقتلا ررقمل ديدجت بلط لك عضخي:0١ ةّداملا
.موسرملا اذه نم7و6و٥ داوملا يف ةددحـملا تاءارجإلا سفن ىلإ

نــم ءاــفـعإلا نـم ةداــفتسالل ،جـتـنملا ىلــع بجي :١١ ةّداملا
ةاــنــتــقملا ةــيـــلوألا داوملا ىلع ةـــفاضملا ةـــمـــيـــقـــلا ىلع مسرـــلا

ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملا اذكو ايلحم
ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش بلط ،نيلوانملا ىدل ةانتقملا

،اـيـمـيـلـقإ ةصتـخملا ةـياــبجلا حــلاصم ىدــل ةــفاضملا ةــمــيــقــلا
ةيمكلا ةمئاقلا مضي يذلا ينقتلا مييقتلا ررقم ميدقت ىلع ءانب
ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل
.ءافعإلا عوضوم

ةـمــيــقــلا ىلع مسرــلا نــم ءاــفــعإلا نــم ةداــفــتسالا طــبــترــتو
ةدروتسملا ةيلوألا داوملا ىلع ةيكرمجلا قوقحلاو ةفاضملا

ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش جتنملا ميدقتب
داوـمـلـل ةـيـمـكـلا ةـمـئاـقـلا مضي يذـلا ينـقـتـلا مـيـيــقــتــلا ررــقــمو
.ةيكرمجلا حلاصملا ىلإ ،ءافعإلا لحم تانوكملاو ةيلوألا

عبارلا لصفلا

 تامازتلالا ةعباتمو ةبقارم

ةنجل ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :2١ ةّداملا
،“ةـنـجـلـلا“ صـنـلا بــلـص يف ىعدــت ةــكرـتـشم ةــيرازو ةيـنــقت
: نم لكشتتو هلثمم وأ ريزولا اهسأري

،ءاضعأ ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع نيلثمم )3( ثالث –

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لـثمم –

.اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

حارتقا ىلع ءانب تاونس )3( ثالث ةدمل ةنجللا ءاضعأ نــّيعي
.نيينعملا ءارزولا نم

ةـفـلـكملا ةرازوـلا حـلاصم ةـنـجـلــل ةــيــنــقــتــلا ةــناــمألا ىلوــتــت
.ةعانصلاب

اـهـئاضعأ نييـعــتو اــهرــيسو ةــنــجــلــلا هذــه مــيــظــنــت ددــحــي
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةنجللا فلكت:٣١ ةّداملا

مييقتلا تاررقم ىلع لوصحلا تابلط يف يأرلا ءادبإ –
عقاوم ةرايز دعبو ،ةمدقملا تافلملا ةسارد ىلع ءانب ،ينقتلا
 ،جاتنإلا

،ينقتلا مييقتلا تاررقم ديمجت وأ بحس يف يأرلا ءادبإ –

اهب اودهعت يتلا تامازتلالل نيلماعتملا مارتحا ىلع رهسلا –
.طورشلا رتفد بجومب

راطإ يف ةلهؤم تائيه وأ ءاربخب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
.اهل ةلكوملا ماهملاب مايقلا نم اهنيكمتل ةينقتلا ةقفارملا

ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل نعطلل ةنجل أشنت:٤١ ةّداملا
 : نم لكشتتو

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،اوضع ،ةسفانملا سلجم نع )1( لثمم –

.اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع )1( لثمم –
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فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نعطلا ةنجل ءاضعأ نـّيعي
ىلع ءانب ديدـجــتلل ةـلـباق تاونس )3( ثالــث ةدــمل ةــعانــصـلاب
.ةينعملا تائيهلا يلوؤسمو ءارزو حارتقا

تايفيكو اهريس طبضتو يلخادلا اهماظن ةنجللا ددحت
ةعانصلاب فلكملا ريزولا قفاويو .لوألا اهعامتجا يف ،اهراطخإ
.يلخادلا اهماظن ىلع

ىدعتي ال لجأ لالخ ،عدوملا نعطلا يف ةنجللا تبت :٥١ ةّداملا
.همالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث

ةــعاــنصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا ىلع ةــنــجـــلـــلا يأر ضرـــعـــي
 .يئاهنلا رارقلاب يكتشملا غّلبي مث هيف لصفلل

كراــمجلا يــترادإل ةــيـنـعملا حــلاـصـملا فلــكت :6١ ةّداملا
عـــيرشتلل اقبط اهل ةلوخملا تايحالصلا راطإ يف،بئارضلاو
ديفتسملا جتنملا مارتحا ىلع رهسلاب ،امهب لومعملا ميظنتلاو
.اهبدهعت يتلا تامازتلالل يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم

ةنجل نييعت ةعانصلاب فـلـكملا رـيزوــلا نكـمـي:7١ ةّداملا
لالغتسالا تارود لالخ ةبقارم تايلمع ءارجإب فلكت ةصاخ
تاررـقـم نـم نـيدـيـفـتسملا نيجـتـنـمـلـل ةـعـباـتـلا تاسسؤمـلـل
.ينقتلا مييقتلا

ىدم مييقت يف ةصاخلا ةنجللا ةمهم لثمتت :٨١ ةّداملا
رـــتـــفد بجومب ةـــبـــتـــتـــكملا تاـــمازـــتـــلالاـــب نيجـــتــــنملا دــــيــــقــــت
رصانعلا لك لالخ نم وأ ةيناديم تارايز لالخ نم ،طورشلا
 .ةلصلا تاذ تايطعملا وأ ريرقتلل ىرخألا

ةداملا يف ةروكذملا ةيباقرلا تارايزلا جوتت:٩١ ةّداملا
لصفلل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلإ مدقت ريراقتب ،هالعأ81
ىلع اهــقيـبـطت بـجاوـلا تاـبوـقــعلا يف ،ةنجـلـلا يأر ذــخأ دـعـب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،نيفلاخملا نيجتنملا

يئابجلا ماظنلا نم ديفتسملا جتنملا ىلع نــّيعتي :02 ةّداملا
ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا مالعإ يليضفتلا

صاخلا هفلم يف ةمدقملا تامولعملا ىلع أرطي ليدعت لكب
،اــموــي )٠3( نيثالث زواجتت ال ةدم يف ينقتلا مييقتلا بلطب
.ليدعتلا لوصح خيرات نم ءادتبا

ىلإ ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم تاليدعتلا لسرت
بئارضلـــل ةـــماـــعـــلا ةــــيرــــيدملا( ةــــيــــلاملاو ةراــــجــــتــــلا يترازو
.)كرامجلل ةماعلا ةيريدملاو

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب لالخإلا نود :١2 ةّداملا
ةددحـملا تامازتلالاب ريصقت يأ ّنإف ،هب لومعملا عيرشتلا

لبق نم فلاخملا جتنملا راذعإ ىلإ يدؤي موسرملا اذه لالخ نم
ىدعتي ال لجأ لالخ ةلجسملا صئاقنلاب لفكتلا دصق ةنجللا

.غيلبتلا خيرات نم ءادتبا اموي )٠3( نيثالث

لبق نم ةدملا هذه دعب ،صئاقنلاب لفكتلا مدع ةلاح يفو
ريزولا نم ررقم بجومب ينقتلا مييقتلا ررقم دمجي جتنملا
يف ررقملا اذه دعيو .ةنجللا يأر ذـخأ دـعـب ةـعاـنصـلاب فـلـكملا

: ىلإ هجوت ةيلصأ خسن )٥( سمخ

،ينعملا –

كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملاـب ةـفــلــكملا ةرازوــلا –
،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا –

قفو ،ةلجسملا صئاقنلاب لفكتلا دعب ديمجتلا عفر متيو
ميـيـقـتلا ررــقــم ةيحالص ةدمل ديدمت يأ نود ،اـــهسـفـن لاــكشألا
.ديمجتلا عوضوم ينقتلا

نـّيعتي ،يميظنتلا راطإلا ةعباتمو مييقت ضرغل:22 ةّداملا
لك ميدقت يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ديفتسملا جتنملا ىلع
.ةينعملا حلاصملا ىلإ ةبولطملا ةيئاصحإلا تامولعملا

ةـــفـلــكـملا ةرازوــلل ةـصـتـخملا حــلاـصـملا موــقــت :٣2 ةّداملا
موسرملا اذـه ذـيـفـنـتـل يداصتـقالا رـثألا مـيـيــقــتــب ةــعاــنصلاــب
ىلع داـــمـــتـــعالاــــب ةــــلــــيصحلا لوــــح ةــــيرود رــــيراــــقــــت دادــــعإبو
نيتفلكملا نيترازولل ةــلهؤملا حلاصملا نم ةمدقملا تايطعملا

.ةراجتلاو ةيلاملاب

سماخلا لصفلا

ةيماتخوةيلاقتنا ماــكحأ

نكمي ،ذيفنتلا زيح موسرملا اذه لوخد دنع :٤2 ةّداملا
تادعملاو تاجتنملا بيكرت لاجم يف نيطشانلا نيلماعتملا
جامدإلا بسن اوغلبي مل نيذلا ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا
ةسرامم ةلصاوم ،طورشلا رتفد نم٥ ةداملا يف ةددحـملا
يــف ةددــحـملا موــسرــلاو قوــقـحلا عـفد لالــخ نــم مـهــتــطــشنأ
.ةدح ىلع دروتسم ءزج وأ/و نّوكم لكل ةيكرمجلا ةفيرعتلا

بيكرتل ةهجوملا ءازجألا تاعومجم داريتسا عضخيو
موسرلاو قوقحلا ىلإ ،ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تاجتنملا
.ةيئاهنلا تاجتنملا ىلع ةقبطملا

٤7–٠٠٠2 مقر يذـيــفــنـتــلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٥2 ةّداملا
ةـنــس ليرــبأ2 قفاوــمــــلا٠2٤1 ماــع ةـــجـــحلا يذ72 يف خرؤمـلا

اـقالـطنا جاـتــنإلا ةـطــشــنأ فيرـعــت طورــش ددـحــي يذــلا٠٠٠2
ةــيــبــيـكرــتـــلا تاـــعاـــنصـلـــل ةـهـــجوـــملا عـــيـــمـجـــتـلا جذاـــمـــن نـــم
،”DKC نواد دكون يلتيـلبموك“ ةاـمسمـلا عيـمجتلا جذامنو
.ممتمـلاو لدعمـلا

ةّيــمــسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشـني :62 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف رئازجلاب ررح
 .٠2٠2 ةنسربمفون

دارج زيزعلا دبع
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لوألا قحلملا

نيجتنملا ةدئافل يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا تايفيكو طورشب قلعتملا طورشلا رتفد

ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ يف نيطشانلا

تاطاشنل سرامملا جتنملا اهبتتكي نأ بجي يتلا تايفيكلاو طورشلا ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي : ىلوألا ةّداملا

نم٠6 ةداملا ماكحأل اقبط يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ،ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ

.٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا

.اذه طورشلا رتفد يف ةجردملا طورشلاب دــّيقتي يذلا جتنملا ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ديفتسي:2 ةّداملا

: يتأي ام جتنملا ىلع بجي:٣ ةّداملا

،جاتنإلا تاعّقوت عم بسانتلاب تادعملاو لكايهلا ثيح نم هب حرصملا طاشنلا ةعيبطل قباطم رامثتسا تابثإ –

يف ايلحم اهجاتنإب مازتلالاو اهجامدإ متيس يتلا وأ ةجمدملا ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملا ةمئاق ميدقت –

تاجتنملل ةيراجتلا عجارملا ةمئاقلا هذه ددحت امك .اذه طورشلا رتفد نم٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا زواجتت ال ةلهم

،ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملا هذه مضتس يتلا

لكش ىلع ،اذه طورشلا رتفد نم٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا جامدإلا تايفيكو تاروطت فلتخمل يليصفت فصو ميدقت –

،ميظنتلا اذه راطإ يف جتنم لكل اهجاتنإ عقوتملا تايمكلا اذكو ،ةيددع تايطعم

نكمي نوزخملا لوح نــّيحم ريرقتو تاجتنملاو تالخدملا تاقفدت يلامجإو جاتنإلا ةفلكت رعسل ةيليلحت ةبساحم كسم –

.ةباقرلا تائيه فلتخمل تقو يأ يف هميدقت

 : موسرلا باستحا نود ةدحولل جاتنإلا ةفلك رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةيتآلا ةغيصلا قفو جامدإلا ةبسن بسحت :٤ ةّداملا

ةفلك +TH ةكلهتسملا ةدروتسملا داوملاو تانوكملل ةدحولا ةفلك( -TH ةدحولا جاتنإ ةفلك
  )THةكلهتسملا ةدروتسملا تامدخلل ةدحولا

×00١
TH ةدحولا جاتنإ ةفلك

.جاتنإلا فيلاكتوةدروتسملاو ةيلحـملا تامدخلاو داوملاوتاجوتنملا ةميق: ةدحولا جاتنإ ةفلك

.ةدروتسملا تاجوتنملاوداوملا ةميق: ةكلهتسملا ةدروتسملا داوملاوتانوكملل ةدحولا ةفلك

.ةدروتسملا تامدخلا ةميق: ةكلهتسملا ةدروتسملا تامدخلل ةدحولا ةفلك

بسح اهنمث عفد متي ،نيلوانم ىدل ايلحم ةانتقملا كلت كلذ يف امب ،قوقحو ةساردو ةمدخ لك : ةدروتسملا تامدخلا

.رعسلا ةبيكرت يف اجردم ارصنع اهتفصب ،ةنيعم ةرتف لالخ تايمكلا

ىدل ةانتقملا ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملاب ةقلعتملا ةيئزجلا جامدإلا ةبسن ريربت جتنملا ىلع بجي

جتنم ىلع ةقبطملا تايفيكلا سفن قفو نيينعملا نيلوانملا لبق نم ةدعم ةلصفم تاقاطب ميدقت لالخ نم كلذو ،نيلوانملا

.عنصلا ةلماك داوملا

 : يتآلا لودجلل اقبط هب ةطبترملا لاجآلاو جامدإلا بسنو يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل لوبقلا ددحي :٥ ةّداملا

= جامدإلا ةبسن
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نييعت
جوتنملا

قيبطتلا لاجآو جامدإلا ةبسن
دنبلا

يفيرعتلا
تاجتنملا نييعت

تاجوتنملا
 ةيلزنمورهكلا

اهعاونأ لكب

12.37

3٠.٤8

٥1.٤8

81.٤8

91.٤8

22.٤8

خــــبـط نارــــفأودـــــقاوــم بــــصاــنــموئــفادــــمودـــــــقاوـــــم
لـجارمب ةــيوــــــــناــــــــث ةروـصب ةزــهــــــــجملا اــهــــــــيـــــــــف اـــمب(
تاياوش )ةـيزكرملا ةئفدتلا يف لاــمعتسالل ةــيفاضإ

تانخسمو تاخابط ،زاغلاب خبط ةزهجأو نيناوكو
،ةــلـثامم ةــيـئاـبرـهـك رــيــغ ةــيــلزــنــم ةزــهــجأو قاــبــطأ

بلص وأ ديدح وأ بـلص دــيدح نــم ،اـهؤازجأو

دـنـبـلا يف ةـلـخادـلا كلـت ادـع ةــيزــكرملا ةــئفدــتــلــل دــقاوــم
2٠.٤8

ةحورم ىلع ةيوتحم ،ءاوهلا فييكت ةزهجأو تالآ
ةــــــبوــطرــلاو ةرارــــــحلا لــــــيدــعــت تازــيـــهجتو كرــــحمب
ةـــبوطرلا مـــيظنت نـــــكمي ال يـــــتلا تالآلا كلذ يف اــــــمب
ةدـــح ىلع اـــهيف

تالآ نـــم اــــهرــــيــــغو تادــــمــــجــــمو ”تادارــــب“ تاــــجالــــث
ريغ وأ ةيئابرهك ،ةدوربلا جاتنإ ةزهجأو تادعمو
ةزهجأو تالآ ادع ام ةـيرارح تاخضم ،ةيئابرهك
٥1.٤8 دنبلا يف ةلخادلا ءاوهلا فييكت

،ءابرهكلاب نخست تناك نإو ،رباخملا ةزهجأ ،تالآ
يف ةــلــخادــلا ىرــخألا ةزــهــجألاو نارــفألا ءاــنـــثـــتساـــب(
لثم ةرارحلا رييغتب داوملا ةجلاعمل ،)٤1.٥8 دنبلا
وأ ريطقتلا وأ صيمحتلا وأ خـــبطلا وأ نيخستلا
ميقعتلاوأ ةرتسبلا وأ ميقعتلا وأ ريطقتلا ةداعإ
وأ فــيــفــجــتــلا وأ رــيــخــبــتــلا وأ روــتساــب ةــقــيرــطــب
نــم ةزهجألا وأ تادـعملا ادــع ،دــيربتلا وأ فيثكتلا
ءاـــــمـــــلـــــل ةـــــيروـــــف تاـــــنـــــخسم ،ةــــــيــــــلزــــــنملا عاوــــــنألا

ةيئابرهك ريغ ،ةعمجم هايم تانخسمو

وأ فيظنتلا ةزهجأو تالآ ،يـناوألا لــسغل ةزـهجأو تالآ
ةزــهــجأو تالآ ،ىرــخألا ةــيــعوألا وأ يناـــنـــقـــلا فـــيـــفجت

بلعلاو ىنانقلا ىلع قصللاوأ دسلا وأ قلغلا وأ ةئبعتلل
ماكحإ ةزهجأو تالآ ،ىرخألا ةيعوألا وأ قيدانصلاو
تالآ ،ةــلــثاــمملا ةــيـــعوألاو بيـــباـــنألاو ىـــناـــنـــقـــلا قـــلـــغ
كلذ ىف امب( عئاضبلا فيلغت وأ ةئبعتلل ىرخأ ةزهجأو
تالآ ،)يرارحلا شاـمـكـنالاــب فــيــلــغــتــلا ةزــهــجأو تالآ
ةـــفاضإ عـــم ةـــيزاـــغـــلا تاـــبورشملا ةـــئبـــعـــتـــل ةزــــهــــجأو
اهيلإ تازاغلا

دنع
رودص
رتفد

طورشلا

٨٤
ارهش

6٣
ارهش

٤2
ارهش

2١
ارهش

٠٤%

٠3%

٠3%

٠6%

٠٤%

٠%٠٤8%

٠7%

٠7%

٠7%

٠6%

٠6%

٠7%

٠6%

٠6%

٠6%

٠٤%
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نييعت
جوتنملا

دنبلا
يفيرعتلا

تاجتنملا نييعت

)عبات(

تاجوتنملا
ةيئابرهكلا
ةينورتكلإلاو
ةيكالهتسالا

تادعملا
ةينورتكلإلا

مادختسالل
يبطلا

٠٥.٤8

2٥.٤8

72.٥8

82.٥8

1٤.٥8

6٠.٠9

22.٠9

فيفجتلل زاهجب ةدوزم تناك نإو سب الملا لسغ تالآ

يف ةلخادلا حاولألا ةطايخ تانيكام ادع ،ةطايخلا تالآ
اصيصخ ةممصم ةيطغأو دعاوقو ثاثأ ،٠٤.٤8 دنبلا

ةطايخلا ةنيكام ربإو ةطايخلا تالآل

سفن نمـض ةدـحتم تـناك ناو ،ةـعاذإلل لابقتـسا ةزهجأ
دحأب وأ توـصلا ةعاذإ زاهج وأ ليجست زاهجب ندبلا
تاعاسلا فانصأ

رـيــــــغ روـصلا ضرـع ةزــهــــــجأو روــــــتــــــيـــــــنوملا تاــشاش
ةزــهــجأ ،ينوــيزـــفـــلـــتـــلا لاـــبـــقـــتسالا ةزـــهـــجأب ةدوزـــم
زاــهــجــب ةدوزــم تناــك نإو ةـــيـــنوـــيزـــفـــلـــت لاـــبـــقـــتسا
ةداعإ وأ ليجست زاهج وأ يعاذإلا ثبلا لابقتسا
ةروصلا وأ توصلا جاتنإ

هــــبش ةـلــــثامم تاودأو تاروــــتـسزــــنارــــتو تاـــــيـــــئاـــــنـــــث
ةـساسح ةــلصوـــم هـــبش تاودأ ،ءاـــبرـــهـــكـــلـــل ةـــلصوـــم
ءاوس ، ةيئوضورهكلا اــيالخلا كـلذ يــف امب،ءوـضلل

تايئانث ،تاحول يف وأ تادحو يف الوأ اهعيمجت مت
ةبكرم ةيئابرهك–وزيب تارولب ،ءوضلل ةـــثعاب

اـــهـــيـــف امب ةزـهــــجأ ،يفارــــغوــــتوــــفــــلا رــــيوصتــــلا ةزــــهــــجأ
شالفلا ءوض جاتنإل ،ةضماولا بيبانألاو حيباصملا

بيبانأو حيباصملا ادع ،يفارغوتوفلا ريوصتلا يف
93.٥8 دنبلا يف ةلخادلا غـيرفتلا

مادـخـتسا ىلع دـمــتــعــت ةزــهــجأو ةــيــنــيس ةــعشأ ةزــهــجأ
تالامعتسال تناك نإو ،اماج وأ اـتيب وأ اـفلأ ةعــشأ

بطــــلــــل وأ ناــــنسألا بطـــــل وأ ةـــــيـــــحارـــــج وأ ةـــــيـــــبـــــط
ةعـــشألاب جالـعلا وأ ريوـصتلا ةزــهجأ اــهيف امب ،يرطيبلا

ةــعشألا دــيــلوــت ةزــهــجأو ةــيــنــيسلا ةــعشألا بيــباــنأو
تاـحولو يلاــعلا طغـضلا تادـلومو ىرخألا ةينيسلا

دـعاــقملاو تالواــطـــلاو تاشاشلاومكحـتـلا دـضاـنـمو
جالعلا وأ صـحفلل اـهلثامي امو

دنع
رودص
رتفد

طورشلا

٨٤
ارهش

6٣
ارهش

٤2
ارهش
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ارهش

٠٤%

٠3%

٠٤%

٠3%

٠2%

٠1%

٠1% 

٠7%

٠6%

٠6%

٠6%

٠٤%

٠٤%

٠6%

٠٤%

٠٥%

٠٥%

٠٤%

٠2%

٠2%

قيبطتلا لاجآو جامدإلا ةبسن
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قيقحتل يلمع يعانص جهن ينبتب جتنملا مزتلي:6 ةّداملا
ةلوانملاب ةناعتسالا وأ/و هعنصم ىوتسم ىلع يلحم جامدإ
 .ةينطولا

لودجلا يف ةنيبملا تاجوتنملا عيمجل  ةبسنلاب :7 ةّداملا
 : ةيتآلا تانوكملاو رصانعلا نإف ،هالعأ٥ ةداملا يف روكذملا

،ةيندعملا لكايهلا وأ تاماعدلاو تاراطإلل ةموتخملا ءازجألا –

تاـنوـكملا عـيـمـجـب كيــتسالــبــلا نــم ةــنوــقحـملا عـطـقــلا –
،لاكشألاو

،ىرـخألا ةـيـطاـطملا رصاــنــعــلا لــكو مــئاــعدــلاو لصاــفملا –
،ةمزحألا ءانثتساب

 ،طبرلاو عطقلا ةزهجأو لباوكلا مزح –

نارودلل رخآ زاهج لكو ةعنصملاو ةرهصنملا عطقلا –
 ،لماحـملا ءانثتساب يندعملا تيبثتلاو لقنلاو

عيمج لقنل بوبنأ يأو ةدام يأب ةعونصملا بيبانألا –
 .لئاوسلا

داوــمــلــل ةــبسنــلاــب ّالإ يليضفــتــلا ماــظــنــلا نـــم دـــيـــفـــتست ال
ةرشابم ،ايلحم ءازجألا هذه جاتنإل مدختست امدنع ،ةيلوألا

ىدل ةانتقملا وأ ،ينقتلا مييقتلا ررقم بلاط لماعتملا لبق نم
ةددحـملا جامدإلا ةبسنب ايلحم هسفنب اهعينصتب موقي لوانم
٥٥ ةداملا ماكحأب مهطاشن ددحـملا نيجتنملا نم عونلا اذهل
قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوــناـــقــلا نم
يليمكتلا ةـيـلاملا نوـناـق نــمضتملاو٠2٠2 ةنس وــينوــي٤
.ةلصلا تاذ ةيميظنتلا صوصنلاو ،٠2٠2 ةنسل

يوذ نيمدختسم جتنملا ىدل رفوتي نأ بجي:٨ ةّداملا
.لاجملا اذه يف ةيفاكلا ةينهملا ةربخلاوةبولطملا تاءافكلا

اـيـنيوـكـت اطـطـخم ذــفني نأ جـتـنـملا ىلــع نـّيعتي:٩ ةّداملا
رييـسـتلا لاــجـم يف نييلحـملا ريطأتلا يـمدـخـتـسم لـيهأــتل
ذيفنتو مكحتلا يمدختسمو جاتنإلا لحارم رييستو يعانصلا
.ةيعانصلا تاينقتلا

عارتخا ةءارب لك نإف ،ريوطتلاو ثحبلا راطإ يف :0١ ةّداملا
نإو ىتح جتنملا فرط نم ايئاهن ةانتقم وأ ايلحم ةعدوم
جامدإلا ةبسن نمض بسحت رئازجلا جراخ اجتنم نوكملا ناك
عومجم نم وأ نوكملل ةيئزجلا ةبسنلا نم%٥2 دودحبو
.عارتخالا ةءارب عوضوم تادعملا وأ ةزهجألا

يف ةدوجلا ةداهش ميدقت جتنملا ىلع نــّيعتي:١١ ةّداملا
،ةلهؤم ةئيه اهّملست ،اهب لومعملا تافصاوملا بسح رييستلا

.لالغتسالا نم ةيناثلا ةنسلا ةياهن دنع كلذو

ماظنلا نم ةديفتسملا تاجتنملا نوكت نأ بجي :2١ ةّداملا
بسح ةقباطملاب داهشإلا ىلع ةلصاح يليضفتلا يئابجلا
اهعوضخ عم ،ةقاطلا كالهتساو نمألاب ةقلعتملا تافصاوملا
ءاضتقالا دنعو،ةينطولا داهشإلا تائيه لبق نم ةبقارملل
.ةلهؤملا ةيلودلا تائيهلا ىدل

لكل عيبلا دعب ام ةمدخ نامضب جتنملا مزتلي :٣١ ةّداملا
لادـــبـــتسالاو ،عاـــجرإلا تاـــمدـــخ كلذـــك نـــمضيو هــــتاــــجــــتــــنــــم
بسح ،هـــتاـــجـــتـــنـــم ضيوـــعـــت وأ ناـــمضب اذـــكو ،حــــيــــلصتــــلاو
دـنـع نوـبزـلـل ةـحرـتـقملا تاـناـمضلاو هـب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلا
.عيبلا دقع دادعإ

،جتنملا ىلع بجي هّنإف ،طاشنلا فقوت لاح يف :٤١ ةّداملا
رايغلا عطقب ديوزتلا نامض ،لقألا ىلع تاونس )٥( سمخ ةدمل
يف هتاجتنم نامضو حالصإل ةيرورضلا ءازجألا تاعومجمو
.ةحونمملا تانامضلا دودح

طورشلا رتفد ماكحأ مارتحا جتنملا ىلع نــّيعتي :٥١ ةّداملا
مارتحا مدع يدؤيو .ةلهؤملا حلاصملا ةبقارمل عوضخلاـبواذــه
ةدافتسالا ديمجت ىلإ اذه طورشلا رتفد يف ةددحـملا تامازتلالا

تاــبوــقــعــلاــب لالــخإلا نود يليضفـــتـــلا يئاـــبجلا ماـــظـــنـــلا نـــم
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

يــف اــهيـــلـع صوــصـنملا تاــبوــقـــعــــلا ىلإ ةداـــيز :6١ ةّداملا
ةحونمملا ايازملا ليوحت ىلع بترتي ،هب لومعملا عيرشتلا

: ةيتآلا تابوقعلا قيبطت

لقت ال ةدمل يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا قيلعت –
وأ ةدروـــتــسملا كـلــت ىلــع لــقـت ال ةـــميــقبو ةدــحاو ةــنـس نــع
ليوحتب ةينعملا تارتفلا وأ ةرتفلا لالخ ايلحم ةانتقملا
،ايازملا

ةدروتسملا تايمكلل ةبسنلاب ةحونمملا ايازملا عاجرإ –
،اهتهجو نع ةلوحـملا ايلحم ةانتقملا وأ

.ةيئابجلا تافلاخملاب ةقلعتملا تابوقعلا قيبطت –

يف صنــلا اذــه قــيــبــطــتــب ةــيــنــعملا حــلاصملا راــطــخإ مـــتـــي
 .ةراجتلاو ةيلاملاب نيتفلكملا نيترازولا

موسرملا نم أزجتي ال ءزج اذه طورشلا رتفد:7١ ةّداملا
2٤٤1 ماع لوألا عيبر92يف خّرؤملا312-٠2 مقر يذيفنتلا
.قحلمك ،٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا

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

  هيلع  قدوصو ئرق
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يناثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

ينقتلا مييقتلا ررقم بلط جذومن

).٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤملا313-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا(

: ةماع تامولعم.١

............................................................................................................................................................................... : ةيمستلا –

.................................................................................................................................................................................... : زمرلا –

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

..................................................................................................................................................: ةسسؤملل ينوناقلا لكشلا –

....................................................................................................................................... : ةسسؤملل يعامتجالا رقملا ناونع –

.................................................................................................... : سكافلا ............................................................. : فتاهلا –

.......................................................................... : ينورتكلإلا ديربلا ناونع .............................................. : تنرتنإلا عقوم –

............................................................................................................................................................ : جاتنإلا عقاوم ناونع –

.............................................................................................................................................................. : طاشنلا ةيادب خيرات –

................................................................................................................................... : ةيسيئرلا تاجتنملاو طاشنلا لاجم –

................................................................................................................................ : ينقتلا مييقتلا بلط فلم عاديإ خيرات –

....................................................................................................................................................... : فلملا عدوم ةفصو مسا –

: ينقتلا مييقتلا ررقم بلط عوضوم تاجوتنملا وأ جوتنملا.2

* عقوتملا يونسلا جاتنإلامقرلا جاتنإلل ةيونسلا ةردقلا جوتنملا نييعت

جوتنملاررقملا مقر خيراتلا

ةيراجلا ةنسلل جاتنإلا تاعقوت*

:ةقباسلا تاررقملا.٣
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: )جد نويلم : ةدحولا( جاتنإلا داتع يف رامثتسالا روطت.٤

١-سةنسلا 2-س ٣-س

غلبملا

:جاتنإلل ةلمعتسملا ةيسيئرلا ةزهجألاو تادعملا ةمئاق.٥

ةيمكلا تادعملانييعــت

: لمعلا بصانم روطت.6

١-سةنسلا ٣-س ٤-س

)أ( تاراطإلا

)ب(  مكحتلا

)ج (   ذيفنتلا

)ج+ب+أ= د (لامعلا يلامجإ

 )د /أ ( ريطأتلا ةبسن

س 2-س
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تلا.7
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م
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 ةج
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لامعتسالا لاجمناونعلادّروملالخدملا نييعت

: ةكارشلا.٩

: كيرشلا –

: تامالعلا –

: دلبلا –

: ةكارشلا عون –

:)حيضوتلل(ىرخأ تامولعم –

:لالغتسالا لوح تامولعم.0١

جتنملا ةدحو                                                                                      يمكلا جاتنإلا –أ

: )حيضوتلل(: ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا ىدل ةلجسملا ةلمعتسملا تامالعلا –١١

: داهشإلا قئاثو ةمدختسملا تافصاوملا:سييقتلا –2١

 .)حيضوتلل(:ىرخأ تامولعم –٣١

: جوتنملا بسح جامدإلا ريوطت قافآ - ج

: ةلمعتسملا ةيلحـملا تالخدملا ردصم.٨

جوتنملا

 ةسسؤملل ةيلاملا تايطعملا مهأ –ب

جد نويلم : ةدحولا

١ -س2 -س٣ -سنييعتلا

لامعألا مقر

ةفاضملا ةميقلا

ةيلحـملا تايرتشملا ةميق

علسلا نم تادراولا ةميق

 تامدخلا نم تادراولا ةميق

ةيونسلا تارداصلا

١ -س2 -س٣ -س
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ثلاثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

ينقتلا مييقتلا ررقم جذومن

.............. يف  خّرؤم .......... مقر ررقم

: ةعانصلا ريزو نإ

ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤم313-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –
ةدافتسالل ةيلزنم ورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاـــتـــنإ ةـــطـــشــــنأل نيسرامملا نيلماعتملا لوبق تايفيكو طورش
،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم

،......................... ةسسؤم لثمم ................... فرط نم ........................ يف  عدوملا ينقتلا مييقتلا ررقم بلط ىلإ رظنلابو –

ةعانصلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم فرط نم ................... يف ةزــجنملا ةـيـنادــيـملا ةراـــيزــلا رـــيرــقــت ىلإ رـــظنلابو–
،.................................... ةيالول

ةساردب ةفلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةينقتلا ةنجللا يأر نمضتملاو ............. يف خرؤملا .............. مقر رضحـملل رظنلابو –
،ينقتلا مييقتلا تاررقم تابلط

: يت أي ام رّرقي

يراـجــتــلا لــجسلاــب ةدــيــقملا........................................................ ـب ةــنــئاــكــلا........................................................ةسسؤم نإ
 :)*( ـب قلعتملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ةلوبقم ..................يئابجلا فيرعتلا مقر......................مقر تحت

ةمئاقلا يف ةنودملا ةدروتسملا ةيلوألا داوملا ىلع قبطملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نموةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلا–1
.ررقملا اذهب ةقحلملا ةيمكلا

ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملا ىلع قبطملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا–2
.ررقملا اذهب ةقحلملا ةيمكلا ةمئاقلا يف ةنّودملاو نيلوانملا ىدل ايلحم ةانتقملا

تاعومجملا ىلع %91 يداعلا لدعملاب ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو %٥ ضفخنملا لدعملاب ةيكرمجلا قوقحلا قيبطت –3
.ررقملا اذهب ةقحلملا ةيمكلا ةمئاقلا يف ةنودملاو ةدروتسملا تانوكملاو ةيـعرفلا تاعوـمـجملاو

:ـل ةهجوم ررقملا اذه نم ةيلصأ خسن )٥( سمخ دعت

،ينعملا–1

،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ( ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا–2

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا–3

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا–٤

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ...................................... ةدمل ةيحالصلا يراس اذه ينقتلا مييقتلا ررقم

 .ررقملا اذه بجومب حونمملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا ىلإ طقف ةراشإلا )*(
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عبارلا قحلملا

ةيمكلا مئاوقلا جذومن

داريتسالا عوضوم ةيلوألا داوملل ةيمكلا ةمئاقلا - أ

................يف خرؤملا....................مقر ينقتلا مييقتلا ررقم

: ةسسؤملا

: جوتنملا

: حونمملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا

مقرلا
داريتسالل ةيمكلا

)*(
يقابلا ةيمكلا
)*( اهداريتسا

نييعتلا
ةددحـملا ةيمكلا

داريتسالل

 .كرامجلا ةرادإل صصخم ءزجلا اذه )*(
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نيلوانملا ىدل ايلحم ةانتقملا ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل ةيمكلا ةمئاقلا - ب

................يف خرؤملا....................مقر ينقتلا مييقتلا ررقم

: ةسسؤملا

: جوتنملا

: حونمملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا

ءانتقالل ةددحـملا ةيمكلانييعتلامقرلا
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داريتسالا لحم ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملل ةيمكلا ةمئاقلا - ج

................يف خرؤملا....................مقر ينقتلا مييقتلا ررقم

: ةسسؤملا

: جوتنملا

: حونمملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا

ةيقبتملا ةيمكلا)*( ةيمكلامقرلا نييعتلا
ةصخرملا ةيمكلا

داريتسالل

 .كرامجلا ةرادإل صصخم ءزجلا اذه )*(
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

2441ماعرفص62 يفخّرؤم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق
ماهم ءاهنإ نمضتي،0202ةنس ربوتكأ41 قفاوملا

ةـــيالو( ءاــملا سأرــب طـلـتـخـملا ىفـــشتـــــسـملا رــيدــم
.)سابعلب يديس

`````````````````````````

2441ماعرفص62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
يديس ديقعلا ماهم ىهنت،0202ةنس ربوتكأ41 قفاوملا

ءاملا سأرب طلتخملا ىفشتسملل اريدم هتفصب ،راودق دـمحـم
.0202ةنس ويلوي51 نم ءادتبا ،)سابعلب يديس ةيالو(

`````````````````````````H`````````````````````````

2441ماعرفص62 يفخّرؤم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق
نييـعـت نـمضتـي،0202ةـنس رـبوـتـكأ41 قــــفاوملا

ةــــيالو( ءاــملا سأرــب طــلــتــخملا ىفــشـــتــــسملا رــــيدـــم
.)سابعلب يديس

`````````````````````````

2441ماعرفص62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ويلوي61 نم ءادتبا ،نّيعي،0202ةنس ربوتكأ41 قفاوملا

طلتخملا ىفشتسملل اريدم ،شالعد ىسيع مدقملا ،0202ةنس
.)سابعلب يديس ةيالو( ءاملا سأرب

`````````````````````````H`````````````````````````

2441ماعرفص62 يفخّرؤم كرــــــتشم يرازو رارـــــــق
ريدم نييعت نمضتي،0202ةنس ربوتكأ41 قفاوملا
.)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب طلتخملا ىفشتسملا

`````````````````````````

2441ماعرفص62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ويلوي61 نم ءادتبا ،نّيعي،0202ةنس ربوتكأ41 قفاوملا

ىفشتسملل اريدم ،راودق دمحم يديس ديقعلا ،0202ةنس
.)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب طلتخملا

`````````````````````````H`````````````````````````

2441ماعلوألا عيبر61 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ماهمءاهنإنمضتي،0202ةنس ربمفون2 قفاوملا

تاـــقـــفـــنــــلــــل ةــــقــــبسملا ةــــبــــقارملا ةــــحــــلصم سيــــئر
.ينطولا عافدلا ةرازوب اهب مزتلملا

`````````````````````````

ماعلوألا عيبر61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
13نمءادتبا ،ىهنت،0202ةنس ربمفون2 قفاوملا2441

هتفصب ،رازي نب نيساي ديقعلا ماهم،0202ةنس ربوتكأ
اـهـب مزـتـلملا تاـقـفــنــلــل ةــقــبسملا ةــبــقارملا ةــحــلصمل اسيــئر
.ينطولا عافدلا ةرازوب

`````````````````````````H`````````````````````````

2441ماعلوألا عيبر61 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
سيئر نييعتنمضتي،0202ةنس ربمفون2 قفاوملا

اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملا ةحلصم
.ينطولا عافدلا ةرازوب

`````````````````````````

ماعلوألا عيبر61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
لّوأنمءادتبا ،نّيعي،0202ةنس ربمفون2 قفاوملا2441
اسيـئر ،ينـيوـج روـفـغـلا دـبـع دــيــقــعــلا،0202ةنس رـبـمـفوـن

ةرازوـب اـهـب مزـتـلملا تاـقـفــنــلــل ةــقــبسملا ةــبــقارملا ةــحــلصمل
.ينطولا عافدلا

`````````````````````````H`````````````````````````

ربمفون5 قفاوملا2441ماعلوألا عيبر91 يفخّرؤم رارق
ةـمــكحملا ةساــئر فالــخــتسانمضتي،0202ةنس

،ىلوألا ةـيرـكسعـلا ةـيـحاـنـلا / ةدـيـلـبــلاــب ةــيرــكسعــلا
.ةتقؤم ةفصب

`````````````````````````

5 قـفاوـملا2441ماعلوألا عيبر91 يف خّرؤم رارقبجومب
سيئر ،هـلـلا لضف قداص دّيسلا فّلـكي،0202ةـنس ربـمـفون
ةــيرـــكسعـــلا ةـــيـــحاـــنـــلا / تسغـــنـــماـــتـــب ةـــيرـــكسعـــلا ةـــمـــكحملا
ةــيرــكسعــلا ةــمـــكحملا ةساـــئر فالـــخـــتسا ناـــمضب ،ةسداسلا

ربمفون8نمءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب
1 رّركم5 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةتقؤم ةفصب ،0202ةنس
نمضتملاو1791ةنس ليربأ22 يف خّرؤملا82–17 مقر رمألا نم
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يفخّرؤم رارق
شتفملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس

.لمعلل ماعلا
`````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ
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: يتأي ام ررقي

ريدم ،يقرط حتافوب دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب نيوكتلاو ةرادإلا

ناــــمضلاو لــــيــــغشتــــلاو لــــمــــعـــــلا رـــــيزو مساـــــب ،هـــــتاـــــيـــــحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يعامتجالا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

بوبعج يمشاهلا

`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يفخّرؤم رارق
ةرادإ رــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتـــي،0202
.لئاسولا

`````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،يعامتجالا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

51 يــف خّرؤــملا يساــئرــلا موــسرــملا ىلـــع عالــطالا دـــعــبو–
نمضتملاو2102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا3341 ماع ةجحلا يذ
ةرازوب لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةيتسوب ريمس دّيسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

: يتأي ام ررقي

ريدم ،ةيتسوب ريمس دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولا ةرادإ
قئاثولا عيـمـج ىلـع ،يعاــمـتجالا ناـمـضلاو ليـغـشتـلاو لــمـعلا

.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

بوبعج يمشاهلا

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا50–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5002 ةنس رياني6 قفاوملا5241 ماع ةدعقلا يذ52
،اهريسو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
0202 ةـنس رــيارــبــف32 قـــفاوملا1441 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،لمعلل اماع اشتفم ،يتاكرب يلكأ دّيسلا نييعت نمضتملاو

: يتأي ام ررقي

شتفملا ،يتاكرب يلكأ دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
لمعلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لمعلل ماعلا

قـــئاـــثوـــلا عـــيـــمـــج ىلع ،يعاــــمــــتــــجالا ناــــمضلاو لــــيــــغشتــــلاو
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

بوبعج يمشاهلا

`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يفخّرؤم رارق
ةرادإلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب نيوكتلاو

`````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا50–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
5002 ةــنس رـــياـــنـــي6 قـــــفاوملا5241 ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ52
،اهريسو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ناضمر8 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييعت نمضتملاو6002 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا7241 ماع
ةيشتفملاب نيوكتلاو ةرادإلل اريدم ،يقرط حتافوب دّيسلا
،لمعلل ةماعلا



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩2
39م0202 ةنس ربمفون٥١

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف ةخّرؤم تارارق
باّوـن ىلإ ءاضمإلا ضيوـــــفــــــت نــــــمضتــــــت،0202 ةـــــنس
.نيريدم

`````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،يعامتجالا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

71 يــف خّرؤــملا يساــئرلا موــسرــملا ىلــع عالطالا دـــعـــبو–
نمضتملاو6102 ةنس ربمتبس91 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ
لــئاسوــلــل رــيدــم بئاــن ،راـــيـــط حـــلاصلا دمحم دـــّيسلا نييـــعـــت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةماعلا

: يتأي ام ررقي

،رايط حلاصلا دمحـم دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولا ريدم بئان
عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

بوبعج يمشاهلا
````````````````````````````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةــنس لـــيرـــبأ51 قــــفاوملا9241 ماــع يناــثــلا عـــيـــبر9
ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،يعامتجالا نامضلاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
ةرازوب ةيرشبلا دراوملل ريدم بئان ،ةكب ديرف دّيسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

: يتأي ام ررقي

ريدم بئان ،ةكب ديرف دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا
قـئاـثوـلا عيـمـج ىلـع ،يعامتـجالا نامضلاو ليـغـشتلاو لـمـعلا

.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

بوبعج يمشاهلا
````````````````````````````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،يعامتجالا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ينوبرم ريهز ّديسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

بئان ،ينوبرم ريهز دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملاو ةينازيملا ريدــم
عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

بوبعج يمشاهلا

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


