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ةـّيميظنتميسارم

ةسرامم تايفيكوطورش ددحي ،12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خّرؤم8٤-12 مقر يذيفنت  موسرم
...............................................................................................اهتافصاومو تابكرملا ميقرت تاحول بيكرتوعنص تاطاشن

ةـــسردـــملا ليوـحـت نـمـضـتي،12٠2 ةـنـس يـفــناــج12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم9٤-12 مقر يذيفنتموسرم
......................................................................................اـيـلــع ةــسردــم ىلإ اهــمـيمرـتو ةـيـفاــقــثلا تاــكــلتمملا ظــفحل ةــيـنـطوــلا

رـيــبادـــت دــيدــمــت نـمـضـتـي ،12٠2 ةـنـس يــفــناــج٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماــــع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم2٥-12 مقر يذيفنت  موسرم
..........................................................هـتـحفاــكمو )91– دـيـفوـــك(اــنوروــك سورــيـف ءاـــــبو راـــشـتـنا نــم ةـــياــقوــلا ماـظــن فييكت

مــــيلست تاـــيفيكب قـــلعتي،12٠2 ةـــنس يــــفناج13 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــــــع ةــــيناثلا ىداــــــمج71 يف خّرؤـــــم3٥-12 مــقر يذـــيفنتموــــسرم
..................................................................................................................ةلجسملا ريغ ةيودألا لامعتسال تقؤملا صيخرتلا

ةرادإلا ميظـنت نـمـضـتـي ،٠2٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد9 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع يناثلا عيبر32يف خرؤملا٠73-٠2 مقر يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................... )كاردتسا( .لقنلا ةرازوــل ةــيزــكرــملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

يف ةيالولل ةماعلا ةنامألا ميظنت دّدحي ،0202 ةنس ربمسيد42 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج9 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................بتاكمو حلاصم

ةيلاملا ةرازو

ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ديدجت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون5 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يفظوم كالسأب

ةراجتلا ةرازو

ماـظـن قيـبـطت تاــيـفـيكو طورــش ددـحـي ،٠2٠2 ةـنـس ربـمـســيد لوأ قــفاوــملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................................................... )PCCAH( اهيف مكحتلل ةــجرحلا ةـبـقارـملا طاــقنو راطخألا ليلحــت

ىلع ةقداصملا تايفيكو طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
............)PCCAH(اهيف مكحتلل ةجرحلا ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحـت ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ةلدأ

ةبساحملا سلجم

ةـيــنـقـتـلا ماـــســقألل يلــخادــلا مـيـــظـنـتـلا ددـــحـي٠2٠2 ةـنـس ربــمـفوــن81 قــــــفاوــملا2٤٤1 ماــــع يــناــثــلا عــيــبر2 يــف خرؤــم رارــق
...................................................................................................اهيف ماهملا عيزوتو ةبساـحملا ســلـجــمل ةـــيرادإلا حــلاــصـملاو

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

لّوأ يف خّرؤملا20-90 مقر ماظنلا مّمتي،0202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج31 يف خّرؤم90-02 مقر ماظن
.....................اهتاءارجإو اهتاودأو ةيدقنلا ةسايسلا تايلمعب قلعتملاو9002 ةنس ويام62 قفاوملا0341 ماع ةيناثلا ىدامج
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7٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج7١
3م١٢٠٢ ةنس يفناج١٣

ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

91٠2 ةنس رـبـمـسيد82 قـفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج لوأ
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــنـس وــينوـــي32 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدـــعـقلا يذ لوأ

،ممتملاولدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا183-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤1 ماع لاوش٥1
،ممتملاولدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق

يف خرؤـملا111-٥1 مـقر يذـيــفــنــتلا موــسرـملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةـنــس وـياــم3 قفاوـملا63٤1 ماـع بجر٤1
،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدـعــتــلاو دــيــقـلا تاــيــفــيــك

يف خرؤـملا٤٠2-٥1 مـقر يذـيــفــنــتلا موــسرـملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةـنـــس ويلوي72 قفاوـملا63٤1 ماـع لاوـش11
ةرفوتملا ةـيندـملا ةـلاحلا قـئاــثو ميدــقــت نـم نـطاوـملا ءاــفــعإ

،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا نمض

يف خرؤـملا٤32-٥1 مـقر يذـيــفــنــتلا موــسرـملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةـنــس تشغ92 قفاوـملا63٤1 ماـع ةدعقلا يذ٤1
ةمظنملا نهملاوةطشنألا ةسرامم تاــيــفــيــكوطورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةنـس ربـمـسـيد22 قـفاوـملا٠٤٤1 ماـع يناـثــلا عـيــبر٤1
ةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذـلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خرؤملا٥63-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22
ةفيحصوةيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءافعإلا طورش ددحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قباوسلا

: يتأي ام مسري

نوــناــقــلا نــم1٥ ةداــملا ماــكــحأل اــقــيـــبــطــت: ىلوألا ةّداملا
قــفاوملا22٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج92 يف خرؤـملا٤1-1٠ مــقر
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو1٠٠2 ةنس تشغ91

بيكرتوعنص تاطاشن ةسرامم تايفيكوطورش ديدحت
.اهتافصاوموتابكرملا ميقرت تاحول

ةيناثلا ىدامج٥ يفخّرؤم٨٤–١٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تاحول بيكرتوعنص تاطاشن ةسرامم تايفيكو
.اهتافصاومو تابكرملا ميقرت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاــعاــمجلاوةـيــلخادــلا رـــيزو رــيرــقــت ىلــع ءاـــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

1٤1و٥-211 ناـــتداــملا اــمــيـسال ،روــتـــسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –
 ،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضــتملاو6691 ةنس وـــينوي8 قفاوملا
،ممتملاولدعملا

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمــتبس62 قفاوملا
،ممتملاولدعملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،ممتملاولدعملا ،اهنمأواهتمالسوقرطلا ربع رورملا ةكرح

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

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دــعاوــقلا ددحي يذــلا٤٠٠2 ةــنــس وــيــنوــي32 قفاوــملا٥2٤1 ماـع
،ممتملاولدعملا ،ةـيراــجـتــلا تاـسراــمملا ىلع ةقبطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورـشــب قلعتملاو٤٠٠2 ةــنــس تـشــغ٤1 قفاوــملا٥2٤1 ماـع

،ممتملاولدـعملا ،ةـيراــجـتــلا ةـطـــشــنألا ةـسراــمم

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس ويــنوــي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا33٤1 ماع

ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠-81 مــقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةـــيامحب قلـــعتملاو81٠2 ةنس ويــنوي٠1 قــفاوملا93٤1 ماــــع
تاذ تاــيــطــعملا ةجلاــعــم لاــجــم يف نييــعــيــبــطــلا صاـــخشألا
،يصخشلا عباطلا
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لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةـيـفـيرــعـتلا رــصاــنـعلا دــحأ مـيقرـتـلا ةــحوــل دـــعت:٢ ةّداملا
تاـــموـلــعـم اذــكوةـبـكرملا ليـجـسـت مــقر نـمـضـتتو،ةــبكرــملل
 .ىرخأ

اذكوميقرتلا تاحولل ةينقتلا تافصاوملا ددحت:٣ ةّداملا
بجومبليجستلا مقرك اهنمضتت يتلا ىرخألا تامولعملا

.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق

 :يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٤ ةّداملا

لــبق ةــــحوـــلـلا جاـــتــنإ طاــــشــن:مـيــقرــتلا ةـــحوــل عـنـــص –
 .اهبيكرت

ىلـــــع تاــــنايبلا عــــضو طاــــشن:ميقرتلا ةحول بيكرت –
 .ةبكرملا ىلع اهتيبثتو ةحوللا

ليجستلا مقر عبط:ميقرتلا ةحول ىلع تانايبلا عضو –
ةصاخ ىرخأ تامولعم ،ءاضتقالا دنع ،جاردإو،ةحوللا ىلع
.ةبكرملاب

تانايبلا عضوب هل صخرملا صخشلا:تانايبلا عضاو –
.ةبكرملا ىلع اهتيبثتوةحوللا ىلع

ميقرتلا تاحول بيكرتوعنص تاطاشن ربتعت:٥ ةّداملا
اقبط يراجتلا لجسلا يف ليجستلل عضخت ةننقم تاطاشن
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل

،ميقرتلا تاحول بيكرتوعنص تاطاشن سرامي:6 ةّداملا
نوـناـقــلل نوـعــضاـخ نوــيوـنـعم صاـخـشأ وأ نويـعـيـبط صاـخـشأ
.يرئازجلا

ةيقاطب ةيلخادلاب ةـــفلكملاةرازوـــــلا ىدـــــل أــــشنت:7 ةّداملا
.ميقرتلا تاحول يبكرمويعناصب ةصاخ ةيمقر ةينطو

تاـــــطاشن ىلـــع موــــسرملا اذـــــه ماــــكحأ قـــــبطت ال:٨ ةّداملا
ةرازوـــل ةــــعباتلا تاـــبكرملا مــــيقرت تاــــحول بــــيكرتوعــــنص

.ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدمللوينطولا عافدلا

يناثلا لصفلا

عنص تاطاشن ةسرامم طورش

ميقرتلا تاحول بيكرتو

خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوــــناــــقـــــلا نم٥2 ةداملل اقبط:٩ ةّداملا
٤٠٠2 ةــنــس تـشــغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف

ميقرتلا تاحول عنص طاشن ةسرامم عضخت ،هالعأ روكذملاو
ايميلقإ صتخملا يلاولا همّلسيدامتعا ىلع لوصحلا ىلإ

.رارق بجومب

ىلإ مـــيــــقرــــتــــلا تاــــحوــــل بيــــكرــــت طاشن ةسرامم عضخــــت
يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر اهّملسي ةصخر ىلع لوصحلا
.رارق بجومب ايميلقإ صتخملا

نيقحلملا يف ،يلاوتلا ىلع ،ةصخرلاودامتعالا اجذومن ددحي
.موسرملا اذهب يناثلاو لوألا

تاـــــحوـــل بـــــيــكرــتوعــــنـص يـــــطاــشــن سراـــــمـي:٠١ ةّداملا
 :مـيــقرتـلا

ةبلاس ةبوقعب ايئاهن هيلع مكحي مل يعيبط صخش لك –
عــيرشتلل اــقبط نيــطاشنلا نــيذه ةــسرامموىفانتت ةـــيرحلل
،رابتعالا هل دري ملولوعفملا يراسلا

ىفانتت ةبوقعب ايئاهن هيلع مكحي مل يونعم صخش لك –
لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط نيطاشنلا نيذه ةسراممو
.رابتعالا هل دري ملو

،ةلاحلا بسح ،ةصخرلا وأ دامتعالا بلط مدقي:١١ ةّداملا
،موسرملا اذـــهـــب ثلاـــثــــلا قــــحــــلملا يف ددحـملا جذوــمــنــلا قــفو
 :ةيتآلا قئاثولاب اقفرم

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

.يئابجلا فيرعتلا مقر –

نـم ةـخسن اـضيأ طرــتشت ،يوـــنعملا صـــخشلل ةـــبسنلابو
.يساسألا هنوناق

بــــــلاط ىلــــع بــــجي ،هالـــــعأ ةروــــــكذملا قـئاثوــلا ىلع ةداـــيز
يــف باتتكالا ،هالـــعأ9 ةداـــملا يــف هـــيلع صوــصنملاداـــمتعالا
 .موسرملا اذهب عبارلا قحلملا يف ددحـملا طورشلا رتفد

ةــطساوب ،ةــصخرلاو داـــمتعالا بـــلط تاــــفلم ميدـــقت نــــكمي
.ينورتكلإلا قيرطلا

ىدلدامتعالا ىلع لوصحلا بلط عاديإ متي:٢١ ةّداملا
،لصو لباقم ايميلقإ ةصتخملا ةيالولل ةينعملا ةحلصملا

نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ يف سرديو
.عاديإلا خيرات

ةـــــــحـــــــلصملا ىدـــــــل ةصخرـــــــلا ىلع لوصحلا بلـــــــط عدوـــــــيو
يف سرديو،لصو لباقم ايميلقإ ةصتخملا ةيدلبلل ةينعملا
.عاديإلا خيرات نمءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع هاصقأ لجأ

ةصخرلا وأدامتعالا بلط ضفر نوكي نأ بجي:٣١ ةّداملا
ايباتك انعط عفري نأ هنكمي يذلا ينعملا ىلإ غلبيواللعم
يف ،ةلاحلا بسح ،ايميلقإ ةصتخملا ةيدلبلا وأ ةيالولا ىدل
.ضفرلا غيلبت خيرات نمءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ

دـــعب ةصــخرلا وأدامتعالا حنم ضفر ةـلاــح يف:٤١ ةّداملا
يراجتلا لجسلا نم هبطش بلط ينعملا ىلع نّيعتي ،نعطلا

غــــيلبت خــــيرات نــــمءادــــتبا ،اـــموي )٥1( رــــشع ةــــسمخ لــــجأ يف
.ضفرلا

لزانتلا نكمي الو،نايصخش ةصخرلاو دامتعالا:٥١ ةّداملا
.امهتيكلم لقن وأ امهنع
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ىلـع بـجــي ،طاــشنـلا نـع فـقوـتـلا ةــلاــح يــف:٢٢ ةّداملا
كلذب ةصخرلا وأدامتعالا تمّلس يتلا ةطلسلا غالبإ ينعملا

لـجسلا نـــم هــبطش بـــلط هـــيلع نّيــــعتي اـــمك .اــــمهئاغلإ دـــــصق
.يراجتلا

عبارلا لصفلا
تابوقعلاوةباقرلا

بــــــيكرتوعـــــنص تاـــــطاشن ةـــــسرامم عــــــضخت:٣٢ ةّداملا
لك اذكو ةصتخملا نمألا حلاصم ةباقر ىلإ ،ميقرتلا تاحول

ناوعألا ىقلتي ،ضرغلا اذهلو .انوناق ةلهؤم ىرخأ ةئيه
ةيرورضلا قئاثولا لكوتاليهستلا لك ةباقرلاب نوفلكملا

.مهتمهم زاجنإل

عـــــضاو وأ عــــناصلا مارــــتحا مدـــــع ىلــــع بـــــترتي :٤٢ ةّداملا
ثلاثلا لصفلا يف ةروكذملا ةلصلا تاذ تامازتلالل تانايبلا

،اتقؤم ةصخرلا بحس وأدامتعالا قيلعت ،موسرملا اذه نم
يبعشلا سلجملا سيئر وأ يلاولا نم رارقب ،ةلاحلا بسح
.اموي )٠3( نيثالث ةدمل ،ايميلقإ نيصتخملا يدلبلا

مدع ةلاح يف ةدملا سفنلدامتعالا قيلعت اضيأ قبطيو
.طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا طورشلل عناصلا مارتحا

وأ ،لجألا اذه لالخ ،ةلجسملا صئاقنلا عفر مدع ةلاح يفو
قفو ايئاهن ةصخرلا وأدامتعالا بحس متي ،دوعلا ةلاح يف

 .اهسفن لاكشألا

يـــــــئاهنلا وأ تــــــــقؤــــملا بـــــــــحسلا ةرـــــتف ءاـــــنثأ:٥٢ ةّداملا
تازــيـهـجتلا عــضو ةـيـموـمـعلا تاـــطـلـسـلا نـكـــــمــي ،ةـصــخرــلل
صاخشألا تاــناـيـب ىلع ظاـفحلا فدـهـب نـمأـم يف ةــلمـعتسملا

.تاكلتمملاو
سماخلا لصفلا

ةيماتخوةيلاقتنا ماكحأ

نوـيونعملاونوـــــيعيبطلا صاــــخشألا لـــــصاوي:6٢ ةّداملا
ميقرتلا تاحول بيكرتوعنص تاطاشن نوسرامي نيذلا

ةلوازم ،ةيمسرلاةديرجلا يف موــسرملا اذــــه رــــشن لــــبق
يف موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا مهيلعبجيو،مهتاطاشن
ةديرجلا يف هرشن خيرات نم رهشأ )6( ةتس زواجتي ال لجأ
.ةيمسرلا

،ةــــــجاحلا دـــــنع ،موــــسرــملا اذـــــه ماـــــكحأ حــــــضوت:7٢ ةّداملا
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٨٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا2٤٤1 ماــع ةــيـناـثــلا ىداـمــج٥ يـف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس يـفـناـج91

دارج زيزعلا دبع

صاـخشألل اــنوـناــق نــيرّرــبم زـجــع وأ ةاــفو ةــلاــح يــفو
مهقوقح يوذ نكمي ،هالعأ ةروكذملا تاطاشنلل نيسرامملا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو طاشنلا ةسرامم ةلصاوم
موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا تناك اذإ ،امهب
وأ ةيالولل ةينعملا حلاصملا غالبإ متي نأ بجيو .ةافوتسم
،اموي )٠3( نيثالث لجأ يف ،كلذب ايميلقإ ةصتخملا ةيدلبلا
.زجعلا وأ ةافولا خيرات نمءادتبا

ثلاثلا لصفلا
عضاووعناصلا تامازتلا

ميقرتلا تاحول ىلع تانايبلا

مــــيقرتلا ةــــحول ىلــــع تاــــنايبلا عــــضو مــــتي ال:6١ ةّداملا
مـــيقرت ةــــقاطب ميدقت ىلـــع ءاـــنب ّالإ ةـــبكرملا ىلـــع اــــهتيبثتو
يف اــمــهــيــلــع صوصنملا ،ةــتــقؤم رــيس ةـــقاـــطـــب وأ ةـــبـــكرملا
تافصاوملل مراصلا مارتحالا لظ يفو،هب لومعملا ميظنتلا
مـيـظـنـتـلا يف اـهـيـلـع صوصنملا مـيـقرـتـلا تاـحوــلــل ةــيــنــقــتــلا
.هب لومعملا

ليجست تانايبلا عضاووعناصلا ىلع نّيعتي:7١ ةّداملا
مــــــهتاطاشن ةـــسرامم راــــطإ يف ةزـــــجنملا تاــــيلمعلا عــــيمج

نمألا حلاصم فرط نم اهيلع رشؤموةمّقرم تالجس يف
.ايميلقإ ةصتخملا

ىلــع ،تاــناــيـبـــــلا عـضاو هــكـسـمــــــي يذــلا لــجسلا نــــــمضتــــــي
ةبكرملا ليجست مقرو ةبكرملا كلام مساوبقل صوصخلا

هعيقوتو ميقرتلا ةحول بيكرت بلطي يذلا صخشلا ةيوهو
.ةحوللا بيكرتب ةقلعتم ،ةلص تاذ ةظحالم لك اذكو

مالـــعإ تاــنايبلا عـــضاووعـــناصلا ىلـــع نّيــــعتي:٨١ ةّداملا
وأ ةقرس ةلاح لكب اروف ،ايميلقإ ةصتخملا نمألا حلاصم

.ميقرتلا تاحول عايض

عضو مت يتلا ميقرتلا تاحول نوكت نأ بجي:٩١ ةّداملا
ةـعـجرـتسملا وأ لاـمـعـتسالـل ةحلاصلا رـيـغ اـهـيـلـع تاــناــيــبــلا
ةظوفحمودرج عوضوم ،تانايبلا عضاو ةزوحب ةدوجوملا

اقفو ةلكسرلا ةداعإ وأ ريمدتلل اهتلاحإ لجأ نم هاوتسم ىلع
 .هب لومعملا ميظنتلل

عضاو ىلع نّيعتي ،ةديدج ميقرت ةحول بيكرت ةلاح يفو
بحاص ىدـل ةــمــيدــقــلا مــيــقرــتــلا ةــحوــل عاــجرــتسا تاــناــيــبــلا
.اروف ةبكرملا

راطخإ تاــنايبلا عـــضاووعــــناصلا ىلــــع بـــــجي:٠٢ ةّداملا
يف لـــــــيدعت يأـــب ةـــصخرلا وأداــــمتعالا تــــمّلس يـــتلا ةــــطلسلا
 .ةيساسألا امهنيناوق ماكحأ

بجي ،طاشنلا ةسرامم ناكم ليوحت ةلاح يف:١٢ ةّداملا
.كلذب ةصخرلا وأدامتعالا تمّلس يتلا ةطلسلا مالعإ
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لوألا قحلملا

ةـــــــــــــــــــــيبعشلا ةــــــــــــــــيطارقميدلا ةـــــــــــــــيرئازجلا ةـــــــــيروهمجلا

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

تابكرملا ميقرت تاحول عنص طاشن ةسرامملداــــــــــــــــــــمتعا نمضتي ......... يفخرؤم رارق

...................................................................... ةيالو يلاو ّنإ
ةكرح ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –

 ،ممتملاولدعملا ،اهنمأواهتمالسوقرطلا ربع رورملا
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةــنــس وينوي32 قفاوــملا٥2٤1 ماـع ىلوألا ىداــمــج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوــــناــــقـــــلا ىضتقمبو –

،ممتملاولدـعملا ،ةـيراــجـتــلا تاـسراــمملا ىلع ةقبطملا
قلعتملاو٤٠٠2 ةــنــس تـشــغ٤1 قفاوــملا٥2٤1 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوــــناــــقـــــلا ىضتقمبو –

،ممتملاولدـعملا ،ةـيراــجـتــلا ةـطـــشــنألا ةـسراــمم طورـشــب
 ،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا33٤1 ماع لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددـحـي يذلا٥1٠2 ةـنــس وـياــم3 قفاوـملا63٤1 ماـع بجر٤1 يف خرؤـملا111-٥1 مـقر يذـيــفــنــتلا موــسرـملا ىضتقمبو –

،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدـعــتــلاو دــيــقـلا تاــيــفــيــك
ددـحـي يذلا12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خرؤملا8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

،اهتافصاوموتابكرملا ميقرت تاحول بيكرتوعنص تاطاشن ةسرامم تايفيكوطورش
...................... ديسلا نييعت نمضتملاو.............................. قفاوملا ..................... يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

،................................................. ةيالو يلاو
،.......... خيراتب )يونعملا صخشلا لثمم ةفصومساو بقل وأ يعيبطلا صخشلا مساوبقل( نم مدقملا بلطلا ىلع ءانبو –

:يتأي ام رّرقي

.............................................................................................. ةكرشلا ناونع وأ مسالاوبقللا:ـلدامتعا حنمي:ىلوألا ةّداملا

 ............................................................................................. :ـب ..................................................................... :يف )ة( دولوملا

 ............................................................................................................................................................ ةكرشلا رقم وأ ناونعلا

 ............................................ ةيدلب................................... ـب عقاولا لحـملاب ،تابكرملا ميقرت تاحول عنص طاشن ةسراممل

نم٥1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ادع ام هتيكلم لقن وأ هيلع لزانتلا نكمي الويصخشدامتعالا:٢ ةّداملا
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خّرؤملا8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا

موسرملا ماكحأل اقبطدامتعالل يئاهنلا بحسلا وأ قيلعتلا متي ،هتامازتلابدامتعالا بحاص لالخإ ةلاح يف:٣ ةّداملا
 .هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خّرؤملا8٤-12 مقر يذيفنتلا

اذه قيبطتب ،هصخي اميف لك ،ةيالولا نمأ سيئروةراجتلا ريدمو ةـــماعلا نوؤـــشلاومـــيظنتلا رـــيدم فـــلكي:٤ ةّداملا
.رارقلا

.ةيالولاب ةصاخلا ةيرادإلا دوقعلا ةنّودم يف رارقلا اذه جردي:٥ ةّداملا

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

ءاضمإلاومتخلا
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يناثلا قحلملا

ةـــــــــــــــــــــيبعشلا ةــــــــــــــــيطارقميدلا ةـــــــــــــــيرئازجلا ةـــــــــيروهمجلا

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

 .......................................: ةرئاد

...........................................: ةيدلب

ميقرتلا تاحول بيكرت طاشن ةسراممل ةــــــــــــــــصخر نمضتي .............................................. يفخرؤم رارق

................................................. ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ّنإ

ةكرح ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
،ممتملاولدعملا ،اهنمأواهتمالسوقرطلا ربع رورملا

دعاوقلا ددـحـي يذلا٤٠٠2 ةــنــس وينوي32 قفاوــملا٥2٤1 ماـع ىلوألا ىداــمــج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوــــناــــقـــــلا ىضتقمبو –
،ممتملاولدعملا ،ةـيراــجـتــلا تاـسراــمملا ىلع ةقبطملا

قلعتملاو٤٠٠2 ةــنــس تـشــغ٤1 قفاوــملا٥2٤1 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوــــناــــقـــــلا ىضتقمبو –
،ممتملاولدـعملا ،ةـيراــجـتــلا ةـطـــشــنألا ةـسراــمم طورـشــب

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

صاخشألا ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠-81 مــقر نوناقلا ىضتقمبو –
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

ددـحـي يذلا٥1٠2 ةـنــس وـياــم3 قفاوـملا63٤1 ماـع بجر٤1 يف خرؤـملا111-٥1 مـقر يذـيــفــنــتلا موــسرـملا ىضتقمبو –
،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدـعــتــلاو دــيــقـلا تاــيــفــيــك

ددـحـي يذلا12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خرؤملا8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،اهتافصاوموتابكرملا ميقرت تاحول بيكرتوعنص تاطاشن ةسرامم تايفيكوطورش

،.............. خيراتب )يونعملا صخشلا لثمم ةفصومساوبقل وأ يعيبطلا صخشلا مساوبقل( نم مدقملا بلطلا ىلع ءانبو –

:يتأي ام رّرقي

..............................................................................................ةكرشلا ناونع وأ مسإلاوبقللا:ـل ةصخرحنمت:ىلوألا ةّداملا

............................................................................................ :ـب ....................................................................... :يف )ة( دولوملا

تاحول بيكرت طاشن ةسراممل ........................................................................................................ ةكرشلا رقم وأ ناونعلا
.................................................................................... ةيدلب..................................................ـب عقاولا لحـملاب،تابكرملا ميقرت

8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقبط هطاشن ةسرامم ،تانايبلا عضاو ىلع نّيعتي:٢ ةّداملا
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خرؤملا

نم٥1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ادع ام اهتيكلم لقن وأ اهيلع لزانتلا نكمي الوةيصخش ةصخرلا:٣ ةّداملا
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خرؤملا8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا

موسرملا ماكحأل اقبط ةصخرلا هذهل يئاهنلا وأ تقؤملا بحسلا متي ،هتامازتلاب ةـصـخرـلا بـحاص لالــخإ ةــلاــح يـف:٤ ةّداملا
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خرؤملا8٤-12 مقر يذيفنتلا

.ةيدلبلل ةيرادإلا دوقعلا ةنّودم يف رارقلا اذه جردي :٥ ةّداملا

......................................................يف ...............................ـب ررح

ءاضمإلاومتخلا
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ثلاثلا قحلملا

:بـــــــــــــلط

تابكرملا ميقرت تاحول عنص طاشن ةسرامملدامتعا.١

 تابكرملا ميقرت تاحول بيكرت طاشن ةسراممل ةـــــصخر.٢

.......................... )يونعملا صخشلا لثمم ةفصومساوبقل وأ يعيبطلا صخشلا مساوبقل(هلفسأ يضمملا انأ
...........................................................................................................................................................................................

...................................................................................:ـب ................................................................. : يف )ة( دولوملا

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

..........................................................................................................................................................:ةكرشلا ناونع

............................................................................................................................................:ةكرشلا رقم وأ ناونعلا

 :سمتلأ

تابكرملا ميقرت تاحول عنص طاشن ةسرامملدامتعا.١

تابكرملا ميقرت تاحول بيكرت طاشن ةسراممل ةصخر.٢

............................................................................................................................................. :طاشنلا ةسرامم لحم

............................................ يف ........................... ـب ررح

 ءاضمإلا

)يضمملا ةفص(
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عبارلا قحلملا

 طورش رتفد

تابكرملا ميقرت تاحول عنص طاشن ةسرامم تايفيكو طورش نمضتي

.تابكرملا ميقرت تاحول عنص طاشن ةسرامم تايفيكوطورش ديدحت ىلإ طورشلا رتفد فدهي:ىلوألا ةّداملا

اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا راطإ يف تابكرملا مـيـقرـت تاــحوــل عنص طاــشن سراــمــي:٢ ةّداملا
.عونصملا جوتنملا ةدوجو نمأ صخي اميف اميس ال

خرؤملا8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا يف ةبولطملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب ،ميقرتلا تاحول عناص مدقي نأ بجي:٣ ةّداملا
بيكرتو عنص تاطاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا12٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف

 :اهتافصاومو تابكرملا ميقرت تاحول

،طاشنلا ةسراممل ةلمعتسملا ةيرشبلاو ةيداملا لئاسولل ايفصو افشك –

.طاشنلا ةسراممل ةصصخملا ةيدعاقلا لكايهلل اططخم –

ميظنتلا يف ةددحم يه امك ،تابكرملا ميقرت تاحولل ةينقتلا تافصاوملا مرتحي نأ عناصلا ىلع بجي:٤ ةّداملا
.هب لومعملا

.تافصاوملا هذه ىلع تاليدعت ةيأ لاخدإ هيلع عنميو

وأ ةرهاظلا نيمأتلا وأ ميمصتلا بويع لك دض اهعنص مت يتلا ميقرتلا تاحول نامض عناصلا ىلع بجي:٥ ةّداملا
.ةيفخملا

تاحول ددعب ةقلعتملا تايئاصحإلا ،ايميلقإ صتخملا يلاولل ،يسادس لك لالخ ،لاسرإ عناصلا ىلع بجي:6 ةّداملا
.ةعابملاوةعنصملا ميقرتلا

 .يساسألا نوناقلا يف ليدعت يأب دامتعالا هتمّلس يتلا ةطلسلا راطخإ عناصلا ىلع بجي:7 ةّداملا

.ايميلقإ صتخملا يلاولا مالعإ عناصلا ىلع بجي ،طاشنلا ةسرامم ناكم ليوحت ةلاح يف:٨ ةّداملا

.هئاغلإب مايقلا دصق كلذب دامتعالا هتملس يتلا ةطلسلا غالبإ ،طاشنلا نع فقوتلا ةلاح يف عناصلا ىلع بجي:٩ ةّداملا

رتفد يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا اذــكو،لاـــجملا اذـــه يف ةــيميظنتلاوةـــيعيرشتلا ماـــكحألاب لالـــخإ لــــك:٠١ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل هبكترم ضّرعي ،اذه طورشلا

اذه طورشلا رـــتفد ىلـــع عـــلطا هـــنأو ةـــحيحص داــــمتعالا بـــلط يف ةدراوــــلا تاـــمولعملا عـــيمج نأ عـــناصلا دــــهشي:١١ ةّداملا
.هيلع قداصو

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

 ءاضمإلا

)يضمملا ةفص(
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: يتأي ام مسري

ةاّمـــسملا ةــــعماجلا جراــــخ ةـــسردملا لّوــــحت : ىلوألاةّداملا
”اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا ةسردملا“
يف خرؤملا823-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا

يـــتلاو8٠٠2 ةــــنس رــــبوتكأ12 قــــفاوملا92٤1 ماـــــع لاّوــــش12
912-31 مــقر يذــيــفــنــتــلا موسرملا بجومب اــهــمــيــظــنـــت دـــيـــعأ
31٠2 ةنس وينوي81 قفاوملا٤3٤1 ماع نابعش9 يف خرؤملا

. ايلع ةسردم ىلإ ،هالعأ نيروكذملاو

ظــــفحل اـــيلعلا ةــــينطولا ةــــسردملا عـــــضخت :٢ ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اهميمرتوةيفاقثلا تاكلتمملا

وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671-61 مقر
ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا61٠2 ةنس

.موسرملا اذه ماكحأل اذكو ،ايلعلا

ظــــــفحل اــــيلعلا ةــــينطولا ةــــسردملا رـــــقم ددــــحي:٣ةّداملا
 .ةزابيت ةنيدمب اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا

تاكلتمملا ظفحل ايلعلا ةينطولا ةسردملا عضوت:٤ةّداملا
.ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت اهميمرتو ةيفاقثلا

ماكحأل اقبط ةسردملا ىلع ةيجوغاديبلا ةياصولا سرامت
٠٤٤1 ماع رفص8 يف خرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا موسرملا
حــــــنم طورــــش ددــــحي يذـــــلا81٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ71 قـــــفاوملا
ةـعـباـتـلا يلاـعـلا نـيوـكـتـلا تاسسؤمل ةـيـجوـغادـيـبـلا ةـياصوــلا
 .اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل

داوملا يف ةددحـملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز :٥ةّداملا
يف خرؤملا671-61 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرـملا نــم12و٠2و91
روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىلوتت ،هالعأ
تاكلتمملا ظفح ناديم يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
 .اهميمرتو ةيفاقثلا

نم٤2ةّداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :6ةّداملا
ماع ناضمر9 يف خرؤملا671-61 مقر يذيفنتلا موسرملا

نوكتي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب ،ةرادإلا سلجم

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم –

ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم٩٤-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نـمـضـتي،١٢٠٢ ةـنـس يـفــناــج١٢ قــفاوملا٢٤٤١ ماــع
تاــكــلـــــتـــــمملا ظــفحل ةــيـنـطوــلا ةـــسردـــملا لـــــيوـحـت
.اـيـلــع ةــسردــم ىلإ اهــمـيمرـتو ةـيـفاــقــثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

1٤1و٥-211 ناــــتداــملا اــمــيــس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس  ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

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 ةــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

12 يف خرؤملا823-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رـــــبوـــتكأ12 قــــفاوــــملا92٤1 ماـــــع لاّوــــش

،اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ
،لّدعملا

يف خرؤملا9٠1-31 مـقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو –
يذلا31٠2 ةنس سرام71 قفاوملا٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥
،اهريسو ثحبلا ةقرف ءاشنإ تايفيك ددحي

يف خرؤملا912-31 مقر يذيفنـتلا موـسرـملا ىضـتــقـمبو –
نمضتملاو31٠2 ةنس وينوي81 قفاوملا٤3٤1 ماع نابعش9
ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا ةسردملا ميظنت ةداعإ

،لّدعملا ،اهميمرتو

يف خرؤملا671-61 مــقر يذيـفنتلا موـسرـملا ىضــتـقـمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤـملا362-81 مــقر يذيـفـنتلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8

نـيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا ةــياصوــلا حــنــم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا
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،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم –

ةيدـيـلـقتلا ةــعانـصلاو ةــحاـيـسـلاـب فــلــكملا رـيزوــلا لثمم –
،يلئاعلا لمعلاو

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

فــلـكملا ،لوألا رــيزوــلا ىدـــل بدـتـنملا ريزوـلا لـثــمـم –
،ةرغصملا تاسسؤملاب

داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم –
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا نع لثمم –

نأ هنأش نم صخش يأب ةرادإلا سلجم نيعتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي

رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نم

823–8٠ مقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ماـــــكحأ ىـــــغلت :7ةّداملا
8٠٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا92٤1 ماع لاّوش12 يف خرؤملا

ةيفاقثلا تاكلتمملاظفحل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو
خرؤملا912–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأو ،اهميمرتو

نمضتملاو31٠2 ةنس وينوي81 قفاوملا٤3٤1 ماع نابعش9 يف
ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا ةسردملا ميظنت ةداعإ

.لّدعملا ،اهميمرتو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٨ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـفاوـملا2٤٤1 ماــع ةـيـناــثــلا ىداـمــج7 يــف رــئازــجلاـب رّرــــح
.12٠2 ةنس يفناج12

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم٢٥-١٢ مقر يذيفنت  موسرم
نـمـضـتـي ،١٢٠٢ ةـنـس يــفــناــج٠٣ قــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
راـــشـتـنا نــم ةـــياــقوــلا ماـظــن فييكت رـيــبادـــت دــيدــمــت
.هـتـحفاــكمو )٩١– دـيـفوـــك(اــنوروــك سورــيـف ءاـــــبو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥–211 ناــــتداــمـــلا اـمــيــس ال،روـــتسدــلا ىلــع ءاــنــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوــناـق نـمـضتـملاو6691 ةـنـس وـيــنوــي8 قــفاوــملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــياــقوـلاـب قــلــعتمـلاو8891ةـنـس رـيانـي62 قفاوملا8٠٤1 ماــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هـيـجوـت نــمـضتـمـلاو1٠٠2 ةـنـس تـشغ7 قــفاومـلا22٤1 ماــع
،ممتمـلاو لدــعمـلا ،هـمـيـظـنتو يربلا لــقنلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

بـــجر٠2 يــف خرؤــمـــلا٠1-11 مـــقر نوــناـقـــلا ىضــتــقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماــع

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

لاوــش81يــف خرؤـمـــلا11-81 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتـقـمبو–
،ةـحـصلاـب قــلعتمـلاو81٠2 ةـنـس وـيـلوـي2 قــفاوـمــلا93٤1 ماــع
،ممـتملاو لدــعملا

يف خرؤملا392-31 مقر يـساــئرـلا موــسرمـــلا ىـضـتـقـمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فـيـنـجـب ةدــمـتعـمــلا ،)٥٠٠2( ةـيلودــلا ةـيـحـصلا حــئاوــلـلا رـشــن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤـمـلا٠73-91 مـقر يـساـئرلا موـسرـمــلا ىـضـتـقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خرؤمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي32 قـفاوــمـلا1٤٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيــفـنتلا موــسرمــلا ىضـتـقــمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

رـــــيبادـــت ديدـــمت ىلإ موــــسرـــمـلا اذــــه فدـــهــــي: ىلوألا ةّداملا
اـنوروــك سورـيـف ءاــبو راــشتـنا نـم ةياــقوــلا ماظن فييكت
ةيمارلا  ماكحألاب ديـقتلا لـظ يف ،هـتـحفاــكمو )91– ديفوك(
رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلا ىلإ

.انوروك سوريف راشتنال
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اهتطشنأ عيرسلا لكألا تالحمو معاطملاو يهاقملا ددحتو
ءادتبا قلغلاب اضيأ ةمزلم نوكتو ،طقف لومحـملا عيبلا ىلع
.ءاسم ةعباسلا ةعاسلا نم

ةــلاــح يف تالــحـملا هذــهــل يروــفــلا قـــلـــغـــلاـــب ةالوـــلا موـــقـــيو
ءابو راشتنا ةحفاكم راطإ يف ةذختملا تاءارجإلا ةفلاخم
.)91– ديفوك( انوروك سوريف

:رظح ءارجإ ،ينطولا بارتلا لماك ربع ، دّدمُي :7 ةّداملا
وأ/و تالــــفـحلاو صاـخـشألا تاـــعـمـجت نــم عوــــن لــــــك –

اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا تابـسانـمـلا
،تازانجلا ةبسانمب تاعمجتلا

يـتــلا ةــماــعــلا تاــــيـعـمـجلاو تاـــعـمـجـتلاو تاــعاـمــتـجالا –
اهريغو ،تائيهلاو ،تاسسؤملاو ،تارادإلا اميس ال اهـمـظنـت
.تامظنمـلا نم

رظحلا ريبادتب ّديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجيو
لمعلاو ،هالعأ ةيناثلاو ىلوألا نيتطمـلا يف اهيلع صوصنمـلا

دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت ىلع
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت:٨ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مازتلالا نم ققحتلل ةصتخملا

هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت
 .نيفلاخملا دض

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىـقبت :٩ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
.هب لومعمـلا

يفناج13 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست:٠١ ةّداملا
.12٠2 ةنس

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــشني:١١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىداـــمج61 يــفرــــئازجلاب رّرـــــح
 .12٠2 ةنس يــفناــج٠3

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج7١ يفخّرؤم٣٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
قـــــلــعـتــي،١٢٠٢ ةــنس يـفــناـــج١٣ قــفاوــملا٢٤٤١ ماــع
لاـمـعـتسال تقؤملا صيـخرـتـلا مـيــلست تاــيــفــيــكــب
.ةلجسملا ريغ ةيودألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

ةدمل ددحيو يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ لّدعي:٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،اًموي )٥1( رشعةسمخ

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ًءاسم
،ةرــكـسـبو ،ةـنـتاـب : ةيتآلا )91( ةرشع عـستلا تايالولا ىلع
،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةسبتو ،ةريوبلاو ،ةديلبلاو
،مناغتســـمو ،ةنــــيطنــــســـقو ،ساـبــــعــــلــــب يدــــيــــسو ،لـــجـــيــــــجو
،تـلـيـسمـسـيتو ،فراـطـلاو ،سادرــموــبو ،نارــهوو ،ةــليسـمـــلاو
،نازــيـلغو ،تـنـشوــمت نيــعو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،يقاوـــبـــلا مأو ،طاوغألاو ،فـلـشــلاو ،راردأ : ةـيـتآلا )92( نيرشعلاو
،فيطسو ،ةـفـلجلاو ،ترايتو ،تسغنماتو ،راشبو ،ةياجبو
،رــكـــســـعــــمو ،ةـــيدــملاو ،ةملاقو ،ةبانعو ،ةدكـيكسو ،ةدـيـعسو
،فودــنتو ،جـيرـيرــعوــب جرـبو ،يزـيـلــيإو ،ضيــــــبلاو ،ةلقروو
نيعو ،ةلـيـمو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو ،ةـلشنخو ،يداولاو
.ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا

،ةصتخملا تاطلسلا ةقفاوم دعب ،ةالولا نكمي:٣ ةّداملا
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

،يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ  اميسال ،ةيالو
يتلا ،رثكأ وأ اًيح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهتسي ،يلك وأ يئزج
.ىودعلل اًرؤب دهشت

قلغ ءارجإ ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:٤ ةّداملا
بارتلا لماك ىوتسم ىلع ةلمعتسمـلا تابكرمـلا عيب قاوسأ
 .ينطولا

تايالولا يفو ،ًاموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي :٥ ةّداملا
قلـغ ءارـجإ ،هالــعأ2 ةدامـلا يــف ةروـــكذــمـلا )91( ةرشعلا عستلا
: ةيتآلا ةطشنألا

،ةيضايرلا تاعاقلاو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –
.ئطاوشلاو هيفرتلا تاءاضفو مامجتسالاو ةيلستلا نكامأ –

تايالولا يفو ،ًاموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي :6 ةّداملا
ديدحت ءارجإ ،هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا )91( ةرشع عستلا
ةبسنلاب ،ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىلإ فّيكيو طاشنلا تاقوأ
: ةيـتآلا ةـــطـشنألا سراــمت يتلا تالحملل

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت –
،تاروكيدلاو ةيلزنملا تاودألا ةراجت –
،ثيثأتلا ةشمقأو تاشورفملا ةراجت –
،ةيضايرلا مازوللا ةراجت –
،بعللاو باعلألا ةراجت  –
،ةيراجتلا ةطشنألا زكرمت نكامأ –
،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاق –
.تايولحلاو تابطرملا –
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1٤1و٥-211 ناـــتداــملا اــمـيس ال،روــتـسدــلا ىلــع ءانـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا

،هنم332ةّداملا اميس ال
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 لّوأ

،ممتملاولدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
يف خّرؤملا٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

دّدحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،ممتملاولدعملا،اهريسو

يف خّرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٥23-٠2 مقر يذيفـنتلا موــسرــملا ىضتــقـمبو –
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
 ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

نوـــناـــقــلا نــم332 ةداــملا ماــكـحأل اـقــيـبـطـت: ىلوألا ةّداملا
ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماــع لاوــش81 يــف خّرؤملا11–81 مــقر

ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس
ريغ ةيودألا لامعتسال تقؤملا صيخرتلا ميلست تايفيك
.ةلجسملا

ةـــيودألا لاــمـعتسال تــقؤـملا صـيـخرـتـلا مــّلـسـي:٢ ةّداملا
،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ةلجسملا ريغ
فصوت امدنع ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا يأر دعب
جالع دجوي الو ةريطخ ضارمأب لفكتلا راطإ يف ةيودألا هذه
.ةتبثم ةيجالع ةعفنم اهيدلو ينطولا بارتلا ىلع اهل لداعم

ةــيودألا لاـمـعـتسال تــقؤــملا صـيـخرـتلا مّلــســي:٣ ةّداملا
ةحصلاب فلكملا ريزولا نم بلط ىلع ءانب ةلجسملا ريغ
.ةيمومعلا ةحصلاب قلعتت بابسأل

لامعتسال تقؤملا صيخرتلا بلط نوكي نأ بجي:٤ ةّداملا
رـيـياـعـمـلـل ةـبسنـلاـب ،اـنوـناــق اررــبــم ةــلــجسملا رــيــغ ةــيودألا
: يهو هالعأ2ةّداملا يف اهيلع صوصنملا

،ةريطخلا ضارمألاب لفكتلا  –
،ينطولا بارتلا ىلع لداعم جالع دوجو مدع  –
.ةتبثملا ةيجالعلا ةدئافلا –

رــيــغ ةــيودألا لاــمــعــتسال تقؤملا صيــخرــتــلا بلــط مدـــقـــي
يذلا ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل ةلجسملا

يأرلا ءادبإل ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلإ هلسري
.هيف

اهيأر ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا يدبت:٥ ةّداملا
،ةلجسملا ريغ ةيودألا لامعتسال تقؤملا صيخرتلا بلط يف

خيراــت نـم ءادــتـبا  ،لمـع ماــيأ )8( ةـيـناـمــث زواــجتي ال لــجأ يـف
اقبط ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل يأر ذخأتو .همالتسا
ريياعملا صخي ايمييقت اريرقت دعتو ،هب لومعملا ميظنتلل
.هالعأ2ةّداملا يف اهيلع صوصنملا

،ةينالديصلا ةــعانصـلاـب فلـــكـملا رــيزوــلا مّلـسـي:6 ةّداملا
صيخرتلا ،ةينالديصلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا يأر دعب
: اميس ال ّنيبي نأ بجي يذلا ينعملا ءاودلا لامعتسال تقؤملا

،ةيراجتلا ةيمستلا –
،ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا –
،رادقملاو ينالديصلا لكشلا –
،ضرعلاو بيضوتلا عون –
،ظفحلا ةدمو طورش  –
،أشنملا دلب يف قيوستلا صيخرت  لغتسم وأ/و زئاح مسا –
،عينصتلا عقاوم وأ عقوم –
تقؤملا صيخرتلا اهلجأ نم مّلس يتلا ةيجالعلا يعاودلا –

،لامعتسالل
،لامعتسالل تقؤملا صيخرتلا ةيحالص ةدم  –
.دمتعملا ءاودلا رعس –

ةــيودألا لامعتسال تــقؤـملا صيـخرتـلا عـضـخي:7 ةّداملا
ماـكـحألل ،ةــيودألا تاــعرـبـت راـطإ يــف مـلـسـملا ،ةــلـجـسملا رـيغ
.موسرملا اذه ماكحألو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

ريغ ةيودألا لامعتسال تقؤملا صيخرتلا ّملسي:٨ ةّداملا
نكميو .ديدجتلل ةلباق ةدحاو ةنس زواجتت ال ةدمل ةلجسملا
ميظنتلل اقبط ،ةيودألا هذه ليجست مازتلاب اعوبتم نوكي نأ
.هب لومعملا

تــــقؤـملا صـيـخرـتـلا عوــضوــم ةــيودألا ىـقــبت:٩ ةّداملا
ةــعضاـخ ،موــسرملا اذــه يــف اهـيـلـع صوصنملا لاـمعـتسالل

ةيعيرـشـتلا ماـكـحألا يــف ةدراوــلا ةـظـقـيـلاو ةبقارملا تاءارــجإل
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو

ةّيــمـسّرـلا ةدـــيرجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشني :٠١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـفاوـملا2٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج71 يـف رــئازـجلاب رّرـح
.12٠2 ةنس يفناج13

دارج زيزعلا دبع



ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج7٠7١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس يفناج١٣ 14

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يناثلا عيبر٣٢يفخرؤملا٠7٣–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
نـمـضـتـي ،٠٢٠٢ ةـنـس رـبـمـسـيد٩ قــفاوـملا٢٤٤١ ماــع
 )كاردتسا( .لقنلا ةرازوــل ةــيزــكرــملا ةرادإلا ميظـنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـــيراـــتــب رداـــــصــلا٥7 ددــــــعلا ةيــمــسرــلا ةدـــيرـــجلا–
.٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر7٢

:3 ةطملا –٤ ةطقنلا –2 دومعلا –31 ةحفصلا–1

.”ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا ةيريدم“: نم الدب –

.”ةيوجلا داصرألاو ناريطلا ةيريدم“ : أرقي –

:22و61 نارطسلا – لوألا دومعلا –91 ةحفصلا–2
.”.......................... ةيرحبلا ..........................“: نم الدب –
.”........................ةيئانيملا ...............................“: أرقي –
:73و٤3 نارطسلا  – لوألا دومعلا  –91 ةحفصلا–3
.”........................ نييرحبلا .........................“: نم الدب  –
.”....................... نييئانيملا ..............................“: أرقي –
: ىلوألا ةطملا  –9 ةداملا  –2 دومعلا  –٤2 ةحفصلا–٤
.”....................... ةيرشبلا ........................ –“: نم الدب  –
.”.......................... ةيداملا .............................. –“: أرقي –

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

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ماع ىلوألا ىدامج9 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنت دّدحي ،0202 ةنس ربمسيد42 قفاوملا2441
.بتاكمو حلاصم يف،ةيالولل ةماعلا ةنامألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو

يــف خّرؤـملا073-91 مــقر يـساــئرلا موـسرـملا ىـضـتقـمب–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـــــــنس وـــينوي32 قـــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا512-49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
طبضي يذلا4991 ةنس ويلوي32 قفاوملا5141 ماع رفص41
،اهلكايهو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ

يف خّرؤملا45-59 مــقر يذيـفنـتلا موـسرملا ىضتقـــمبو–
يذـــلا5991 ةـــنس رــــياربف51 قــــفاوملا5141 ماــــــع ناــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـملا391–41 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

لاوش03 يف خّرؤملا كرتشملاو يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
حلاصم ميظنتب قلعتملاو2991 ةنس ويام3 قفاوملا2141 ماع
،ةيالولل ةماعلا ةباتكلا

: يتأي ام نورّرقي

موـــسرـــــملا نــــــم4 ةداـــــملا ماــكـحأل اـــــــقيـبـطـت : ىلوألاةّداملا
قفاوملا5141 ماع رفص41 يف خّرؤملا512–49 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارـقـلا اذــه فدــهـي ،هالــعأ روــكذــملاو4991 ةـنس وـيلوـي32
.بتاكمو حلاصم يف ةيالولل ةماعلا ةنامألا ميظنت ديدحت

فلشلا : تايالو يف ةيالولل ةماعلا ةنامألا مظنت:2ةّداملا
ةسبتو ةريوبلاو ةديلبلاو راشبو ةركسبو ةياجبو ةنتابو
فيطسو ةفلجلاو رئازجلاو وزو يزيتو ترايتو ناسملتو
ةــملاــقو ةــباــنـــــــعو ساــبـعـلــــــــب يدـيسو ةدــكــــــــيــكــسو ةدـيـعــسو
ةلقروو ركسعمو ةليسملاو مناغتسمو ةيدملاو ةنيطنسـقو
سارهأ قوسو يداولاو سادرموبو جيريرعوب جربو نارهوو
)3( ثالث يف ،نازيلغو ةيادرغو ىلفدلا نيعو ةليمو ةزابيتو
:يتأي امك،حلاصم

،صيخلتلا ةحلصم )1

،قئاثولا ةحلصم )2

.فيشرألا ةحلصم )3
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: بتاكم )3( ةثالث صيخلتلا ةحلصم مضت :3ةّداملا

،تاقفصلا بتكم )أ

،قيسنتلا بتكم )ب

.ميظنتلا بتكم )ج

: )2( نيبتكم قئاثولا ةحلصم مضت:4ةّداملا

،تامولعملا كنبو قئاثولا بتكم )أ

.ليلحتلا بتكم )ب

: )2( نيبتكم فيشرألا ةحلصم مضت:5ةّداملا

،ةدعاسملاو مالعإلا بتكم )أ

.ظفحلا بتكم )ب

راردأ تاــيالو يـف ةــيالوـلـل ةـماـعـلا ةـناـمألا مـظـنت:6ةّداملا
يزيليإو ضيبلاو لجيجو تسغنماتو يقاوبلا مأو طاوغألاو
نيعو ةماعنلاو ةلشنخو تليسمسيتو فودنتو فراطلاو
: يتأي امك )2( نيتحلصم يف ،تنشوميت

،صيخلتلا ةحلصم )1

.فيشرألاو قئاثولا ةحلصم )2

: بتاكم )3( ةثالث صيخلتلا ةحلصم مضت:7ةّداملا

،تاقفصلا بتكم )أ

،قيسنتلا بتكم )ب

.ميظنتلا بتكم )ج

)3( ةــــثالث فــــيشرألاو قــــئاثولا ةــــحلصم مـــــضت:8ةّداملا
: بتاكم

،تامولعملا كنبو قئاثولا بتكم )أ

،فيشرألا بتكم )ب

.ليلحتلا بتكم )ج

خّرؤملا كرتشملا يرازوــــلا رارـــقلا ماــــكحأ ىــــغلت:9ةّداملا
قلعتملاو2991 ةنس ويام3 قفاوملا2141 ماع لاوش03 يف

.ةيالولل ةماعلا ةباتكلا حلاصم ميظنتب

ةّـيـــــــمـسّرـلا ةدـــــــيرـجلا يــف رارـــــــقــلا اذـــــه رـــــشــنـي:01ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهـمجلل

قــــفاوــملا2441 ماـــع ىلوألا ىداـمــج9 يـف رــئازـــجلاـب رّرـــح
.0202 ةنس ربمسيد42

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ةرازو

ربمفون5 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر91 يفخّرؤم رارق
ةيواستملا ةيرادإلا ناّجللا ديدجت نمضتي ،0202 ةنس

ةماعلا ةيريدملا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا
.ةينطولا كالمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لوألا عـيبر91 يـف خّرؤــم رارـــق بـــجوــمب
يتيواستملا نيتنجّللا ةليكشت دّدجت،0202 ةنس ربمفون5
ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا يــفظوــم كالــسأـــب نيــتصتخملا ءاــضـعألا
: يتآلا لودجلا بسح ،ةينطولا كالمألل

كالسألا

نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

نوشتفملا -

نويرامعملا نوسدنهملا -

يضارألا حسمل نوسدنهملا -

رمعأ يروصنم -

قيفوت طيرجنل -

دمحأ لمرح -

دمـحم نارقم -

ديرف ينازرا -

يلع ةديمص -

 رميوع -

باهولا دبع

دــمحـم يخيش -

ةحيبص ينومح -

دارم ةيلدامر -

ىليل دامع -

نيمساي اشاب -
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هل عنام ثودح ةلاح يفو ،ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم ،رمعأ يروصنم دّيسلا ءاضعألا يتيواستملا نيتنجّللا سأري
.نيمدختسملا ريدم بئان ،قيفوت طيرجنل دّيسلا هفلختسي

كالسألا

نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

نوفرصتملا -

نيفرصتملا ودعاسم -

يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا -

يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم -

تاظوفحملا ءانمأ - نويقئاثولا -

تاظوفحملا ءانمأ - نييقئاثولا ودعاسم -

ةرادإلا وقحلم -

نويرادإلا نوبساحملا -

نوبقارملا -

ةنياعملا ناوعأ -

بّاتكلا -

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا -

ةرادإلا ناوعأ -

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا -

تاظوفحملاو قئاثولا يف نوينقتلا ناوعألا -

نوينهملا لامعلا -

تارايسلا وقئاس -

باّجحلا -

يروصنم
رمعأ

 طيرجنل
قيفوت

يوافلخ
ناوضر

يرهوج
رمعأ

 دادقم
قداص ميلس

نامو
ىليل

نوزع
ريمس

 يديزوب
نيمأ دــمـحــم

ةشيعوب
لامج

 يملوع
ةحيتف

ليعامس
فسوي

حيوس نب
ميرم
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:يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٣ةّداملا

ةقلعتملا تايطعملا مييقتو عمج ةيلمع :راطخألا ليلحـت–
ديدحت لجأ نم ،اهدوجو ىلإ يدؤت يتلا لماوعلاو راطخألاب
.ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالسل اديدهت لكشي اهنم يأ

ةطشنألاو طورشلا : )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا–
ةــمئالم ةــيحص ةـــئيب ىلـــع ظاـــفحلاب حـــمست يـــتلا ةــــيساسألا

كلهتسملا ىلإ اهلوصو ةياغ ىلإ ةنمآلا ةيئاذغلا داوملا جاتنإل
.يئاهنلا

اــهدـنـع مـتـي ةـلـحرـم :)PCC( مــكحتلل ةــجرـحلا طاــقـنـلا–
ءاضقلا وأ ةياقولل مكحتلا تاءارجإ نم رثكأ وأ ءارجإ قيبطت
اميف لوبقم ىوتسم ىلإ لصي هلعج وأ /و نّيعم رطخ ىلع
.ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس صخي

داوـملا نــمأــب طبـترـم رـطـخ ىوـتـسم : لوبـقـم ىوـتـسـم–
.يئاهنلا جوتنملا يف هزواجت يغبني ال يذلا ةـيـئاذــغـلا

لـسـلـسـتل يجهنم ليـثـمت : تايلمعلل يحيضوت مسر–
.ّنيعم يئاذغ جوتنم جاتنإ يف ةمدختسملا تايلمعلا وأ لحارملا

.جرحلا دحلا مارتحا مدع:فارحنا–

تالخدملا مالتسا نم جاتنإلا ةيلمعل ةلسلس يه:ةلحرم–
.يئاهنلا كلهتسملا ةياغ ىلإ

ةقباطملا نامضل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختا :مكحتي–
.اهيلع ظافحلاو )PCCAH( ةطخ يف ةددحملا ريياعملل

ةحيحص ةعبتملا قرطلا اهيف نوكت يتلا ةلاحلا :مكحتلا–
.ةيضرُم ريياعملاو

هيـلإ ءوـجـلـلا نــكمـي طاـشـنو لــخدــت لــك :مكحتلا ءارجإ–
ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس ددهي رطخ ىلع ءاضقلا وأ ةياقولل
.لوبقم ىوتسم يف هلعجل وأ

اــــمدنع هذاـــختإ نّيــــعتي ءارــــجإ لــــك :يحيحصت ءارجإ–
نادقف ىلإ )PCC( ىوتسم ىلع سرامملا دصرلا جئاتن ريشت
.ةرطيسلا

.لوبقلا مدع نع لوبقلا زيمي يذلا رايعملا :جرح دح–

)PCCAH( ئدابمل اقبط تدعأ ةقيثو :)PCCAH( ةطخ–
لاجم يف جوتنملاب ةطبترملا راطخألا يف مكحتلا نامضل
.)PCCAH( ماظن قيبطت

وأ تاــــــظحالملا نــــم ةــــلودــــجم ةــــــلسلس ءارـــــجإ :دصري–
)PCC(  مكحتلل ةجرحلا ةطقنلا تناك اذإ ام ديدحتل تاءارجإلا

.مكحتلا تحت

ةراجتلا ةرازو

٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥١يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
طورــش ددـحـي ،٠٢٠٢ ةـنـس ربـمـســيد لوأ قــفاوــملا

طاــــقـنو راطخألا ليلحــت ماـظـن قيـبـطت تاــيـفـيكو
.)PCCAH( اهيف مكحتلل ةــجرحلا ةـبـقارـملا

–––––––––
  ،ةراجتلا ريزوّنإ
 ،ةعانصلا ريزوو
 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو
يــف خرؤــملا361-٠2 مــقر يــساـئرلا موـــسرـملا ىــضـتقمب–

٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفــنتلا موـسرملا ىضــتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماـــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤـملا28-٤٠ مـقر يذيـفـنتـلا موـسرـملا ىضتــقـمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سراـم81 قــفاوـملا٥2٤1 ماــع مرـحـم62

يــــتلا تآــشنملل يــحصلا داــمتعالا حــنم تاـــيفيكو طورـــش
تاذو ةيناويحلا تاجوتنملاو تاناويحلاب اهطاشن طبتري
،ممتملا ،اهلقن اذكو يناويحلا ردصملا

يــف خرؤـملا973-11 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىضتقـمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذـيفـنتلا موـسرملا ىضتــقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،هنم٥ةّداملا اميسال ،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

خرؤــــــملا821-٠2 مـــــقر يذـــــيـفـنتلا موـــــسرـملا ىـــــضـتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس وـيام12 قـفاوملا1٤٤1 ماــع ناـضـمر82 يـف
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي

:يتأي ام نوررقي

يذيفنتلا موسرملا نم٥ةّداملا ماكحأل اًقيبطت :ىلوألاةّداملا
ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مقر

تايفيكو طورش رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس
مكحتلل ةجرحلا ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن قيبطت
.ةينعملا تآشنملا اذكو ،)PCCAH( اهيف

جاـــــتنإ تآــــشنم ىلــــع رارــــقلا اذــــه ماـــــكحأ قـــــبطت:٢ةّداملا
موسرملا ماكحأل ةعضاخلا تآشنملا ءانثتساب ةيئاذغلا داوملا
قفاوملا٥2٤1 ماع مرحم62 يف خرؤملا28-٤٠ مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو ممتملا ،٤٠٠2 ةنس سرام81
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رـصاـنـع ةـيـلاـعـف لوــح ةــلدأ ىلــع لوصحلا:ةــقداصـملا–
.)PCCAH( ةطخ

لـــــيــلاـــــحتلاو تاءارـــــــجإلاو قرـــــــطـلا قـــــيـبـطت :قــقـــحـتلا–
ديدحت لجأ نم ،دصرلا ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخألا تامييقتلاو
.)PCCAH( ةطخ عم ةقباطملل لاثتمالا ىدم

ةـيـئاذــغـلا ةداـملا راـسـم عـبـتت ىلـع ةردــقــلا :راسملا عبتت–
ةدام يف اهجمد لمتحملا نم وأ جمدت يكل ةهجوم ةدام وأ

.جاتنإلا لحارم عيمج يف ةيئاذغ

،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع بجي:٤ةّداملا
ماـــــظن ئداـــبم ىلـــع ةـــينبم نوــــكت ةـــمئاد تاءارــــجإ قــــيبطت
)PCCAH( ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس نامض لجأ نم.

)7( ةعبسلا ئدابملا ىلع )PCCAH( ماظن دمتعي :٥ةّداملا
: ةيتآلا

،راطخألا ليلحت:١ أدبملا

،اهيف مكحتلل )PCC( ةجرحلا طاقنلا ديدحت :٢ أدبملا

،ةجرحلا دودحلا وأ دحلا ديدحت:٣ أدبملا

طاــــقنلا يف مـــــكحتلاب حــــمسي دــــصر ماــــظن عـــــضو :٤ أدبملا
،)PCC( ةجرحلا

اهذاختا بجاولا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ديدحت :٥ أدبملا
ةجرحلا ةطقنلا ىلع ةرطيسلا مدع نع دصرلا فشكي امدنع
،ةنّيعملا )PCC(  مكحتلل

ماظن نأ نم دكأتلل ققحتلا تاءارجإ قيبطت :6 أدبملا
)PCCAH(  ةيلاعفب لمعي،

تافوشكلاو تاءارجإلا عيمج زربي فلم ليكشت :7 أدبملا
.اهقيبطت اذكو ئدابملا هذهب ةقلعتملا

بجي ،)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت لجأ نم :6ةّداملا
تابلطتملل لاثتمالا ،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع
.رارقلا اذه قحلم يف ةددحملا

عبتت ماظن قيــبـطتو دادــعإ ةأـــشـنملا ىلـع بـــجـي :7ةّداملا
اهتقالعو تاــجوتنملا صـــصح دــــيدحتب حــــمسي يذــــلا راــــسملا

جاتنإلاب ةقلعتملا تاليجستلا اذكو ةيلوألا داوملا صصحب
نيدّروملا ديدحتب ماظنلا اذه اضيأ حمسي نأ بجيو .ميلستلاو
تاــــــجوتنملل نـــيرشابملا ءالــــمعلاو تالـــــخدملل نـــــيرشابملا
ةقباطملا ريغ ةيئاذغلا داوملا بحسو ةباقرلا ليهستو ةيئاهنلا

.تايلوؤسملا ديدحت اذكو كلهتسملا مالعإو

قيبطتب نوفلكملا نومدختسملا نوكي نأ بجي:٨ةّداملا
.لاجملا اذه يف امئالم انيوكت نينّوكم  )PCCAH( ماظن

،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع بجي :٩ةّداملا
خيرات نم )2( نيتنس ةدم لالخ رارقلا اذه ماكحأل لاثتمالا

.ةّيمسرلا ةديرجلا يف هرشن

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٠١ةّداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

قــفاوــملا2٤٤1 ماــع يــناـثــلا عـيــبر٥1 يــف رــئازــجلاــب ررــح
.٠2٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد لوأ

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

قحلملا

)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت لجأل تابلطتم

لـــثـــتمت نأ بجــــي ،)PCCAH( ماـظـن ئداـبـم قـيــبــطــت لــجأل
: ةيتآلا تابلطتملل ةأشنملا

: )PCCAH( قيرف ليكشت –١

نــــم اـــنوــكتم )PCCAH( قـــــيرف ةأــــشنملا لـــــكشت نأ بـــــجي
.)PCCAH( ةطخ عضو لجأ نم نيلهؤم نيمدختسم

ةنسحلا قرطلا ةلدأ ىلع دنتسي نأ  )PCCAH( قيرفل نكمي
.اهيلع قداصملا )PCCAH( ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل

اهيلع بجي ،نولهؤم نومدختسم ةأشنملا ىدل نكي مل اذإ
يف ةصصختم ةلقتسم تائيه وأ/و نيصتخم ىلإ ءوجللا

.لاجملا اذه

: يئاهنلا جوتنملا فصو –٢

جوتنملل لماكلا فصولاب مايقلا )PCCAH( قيرف ىلع بجي
ةـــيــئاـــيـمـيـكلا –ةـيــئاــيزــيــفلا تازــيـمملا ،بيـــكرـتـلا : يـئاــهنلا

بيضوتلاو ،اهل عضخ  يتلا  تاجلاعملا  ،ةيجولويبوركملاو
ةـــــيحالصلل ىــــندألا خــــيراتلاو كالــــهتسالل ىــــصقألا خـــــيراتلاو
  ...لقنلا طورشو نيزختلا طورشو لامعتسالا طورشو

 : يئاهنلا جوتنملا مادختسا ديدحـت –٣

عــّقوــتملا مادــخــتسالا دــيدحت )PCCAH( قـــيرـــف ىلع بجــــي
.ينعملا يئاهنلا كلهتسملاو مدختسملا  بسح يئاهنلا جوتنملل
ةفيعضلا تائفلا ةاعارم يرورضلا نم ،تالاحلا ضعب يفو
.نيّنسملاو لافطألا :لاثملا ليبس ىلع ،نيكلهتسملا نم
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مسرلا وأ تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا ميمصت –٤
: )جاتنإلا ةيلمعل فصو( قفدتلل يحيضوتلا

مــــسرلا دادــــعإب موــــقي نأ )PCCAH( قـــــيرف ىلـــع بـــــجي
لـــحارملا عــيمج رــيخألا اذــــه لـــمشيو .تاـــيلمعلل يــــحيضوتلا
ىلإ ةيلوألا داوملا مالتسا نم ،نّيعم جوتنمل ةقبطملا ةيلمعلا

.يئاهنلا جوتنملا لاسرإ ةياغ

تايلمعل يحيضوتلا مسرلا نم عقوملا يف دكأتلا –٥
: جاتنإلا

: )PCCAH( قيرف ىلع بجي

هتنراقمو جاتنإلا تايلمع ريس صحف رارمتساب مايقلا–
ليدعتو زجنملا تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا عم  عقوملا يف
،ءاضتقالا دنع ريخألا اذه

.تايلمعلا هذهل يحيضوتلا مسرلا ديكأت–

: )١ أدبملا( راطخألا ليلحـت –6

: )PCCAH(  قيرف ىلع بجي

لــــكب ةـــطبترملا ةــــنماكلا راــــطخألا عـــيمج دادـــــعتب ماــــــيقلا–
،تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا لحارم نم ةلحرم

يــتلا راـــــطخألا دـــــيدحت ضرـــــغب راــــطخألا لـــــيلحتب ماـيــقلا–
ىوتسم ىلإ اهعاجرإ وأ اهتلازإ يرورضلا نم ،اهتعيبط مكحب
.لوبقم

لماوعلا رابتعالا نيعب ذخألا بجي ،راطخألا ليلحت لجأل
: ةيتآلا

 ،راطخألا روهظ فورظو بابسأ •

 ،ةحصلا ىلع راطخألا هذه بقاوع ةروطخ •

.اهروهظ لامتحا وأ راطخألا هذه رتاوت •

.رطخ لك يف مكحتلل اهقيبطت بجاولا تاءارجإلا ديدحت–

: )٢ أدبملا( اهيف مكحتلل )PCC( ةجرحلا طاقنلا ديدحـت –7

مكحتلل ةجرحلا طاقنلا ديدحت )PCCAH( قيرف ىلع بجي
،اـهيلع ةرـــطيسلا نادــــقف ةــــلاح يف ،ةـــيلمع يـــهو .)PCC( اــــهيف
حيحصتل ،جاتنإلا ةيلمع ءانثأ ةقحال ةيلمع يأ يف كردتست نل
ىلع ةلوبقم ريغ رطاخم ىلإ يدؤيس يذلاو جتانلا فارحنإلا

.كلهتسملا ةحص

: )٣ أدبملا( )PCC(  لكل ةجرحلا دودحلا ديدحـت–٨

ةــجرح ةــطقن لـــكل ةـــقفاوملا ةـــجرحلا دودـــحلا دـــيدحت بـــجي
متي ،تالاحلا ضعب يفو .اهيلع قداصملاو )PCC( مكحتلل

.ةنيعم ةلحرمل ةجرح دودح ةدع ديدحت

.سايقلل ةلباق ةجرحلا دودحلا هذه نوكت نأ بجي

ةيلمع عون بسح الامعتسا رثكألا لماوعلا ددحت نأ بجي
:لاثملا ليبس ىلع ،ينعملا جوتنملاو جاتنإلا

)ةدملا وأ( تقولا ،ةرارحلا ةجرد : جاتنإلا ةيلمعل ةبسنلاب–
...ةبوطرلا ،ةيرارح ةجلاعم لكل

ةضومحلا ةجرد ،)wA( يئاملا طاشنلا : جوتنملل ةبسنلاب–
)Hp(، ةيقوذلا ةيوضعلا لماوعلا ،ةجوزللا ،رولكلا دوجو... 

)PCC( مكحتلل ةجرح ةطقن لكل دصر ماظن عضو–٩
: )٤ أدبملا(

رـتاوـتو قرـطـلاو لـئاسوـلا دـيدـحــتــب دصرــلا ماــظــن حــمسي
.ةجرحلا دودحلا مارتحا نامضل تاظحالملا وأ تاسايقلا

يأ فاشتكا ىلع ةرداق ةقبطملا تاءارجإلا نوكت نأ بجي
.مكحتلل نادقف

: دصرلا نم ناعون كانه

ظافحلاب حمسي هنأل ايلاثم ربتعي يذلا رمتسملا دصرلا–
دنع اميس ال ،يلعفلا تقولا يف لخدتلاو دصرلا ليجست ىلع
،ةيحيحصتلا تاءارجإلاب ءدبلا

لوصولا نكمي تاباجإ بلطتي يذلا رمتسملا ريغ دصرلا–
رتاوتب )ققحتلا ةمئاق( ”ال“ وأ ”معن“ عون نم ةعرسب اهيلإ

.ددحم

ةـيـئاــيزــيــفلا لــماوـعــلا تاــفوــشك ذــخأــب ماـيــقـلاـب ىصوــي
،عرـسأ نوــكـي اـهـب ماــيـقلا نأل لوألا ماـــقملا يــف ةـيـئاــيميـكلاو
.ةيجولويبوركملا براجتلا ءارجإ لبق كلذو

طاقنلا دصر نع ةجتانلا تافوشكلا عيمج نوكت نأ بجي
صاــــخشألا وأ صـــخشلا نـــم ةاــضمم )PCC( مـــكحتلل ةــــجرحلا
يلوؤـــــسم دـــحأ فرـــط نـــم اذــــكو دـــصرلا تاـــيلمعب نيـــفلكملا
.ةأشنملا

اهذاختا بجاولا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ديدــحـت–٠١
ةـطـقــنــلا ىلع ةرــطــيسلا مدــع نــع دصرــلا فشكــي اــمدــنــع
: )٥ أدبملا( نّيعملا )PCC( مكحتلل ةجرحلا

ةجرح ةطقن لكل ةصاخ ةيحيحصت تاءارجإ عضو بجي
ةطقنلا نأب تاءارجإلا هذه نمضت نأ بجيو .)PCC(  مكحتلل
نأ بــــــجيو .دـــــيدج نـــم اـــهب مــــكحتم )PCC( مـــــكحتلل ةــــــجرحلا

 .قباطملا ريغ جوتنملل ةصصخملا ةهجولا ،اضيأ نمضتت

ماــظن تالــجــس يــف ةذخـتـملا تاءارــجإلا قـــــيـثوـــــت بـجــي
)PCCAH(.
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يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماــــع لاوــــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤــملا28-٤٠ مــقر يذيـــفـنتلا موــسرـملا ىضــتــقـمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سرام81 قفاوملا٥2٤1 ماع مرحم62

يــتلا تآـــشنملل يـــحصلا داـــمتعالا حـــنم تاـــيفيكو طورــــش
تاذو ةيناويحلا تاجوتنملاو تاناويحلاب اهطاشن طبتري
،ممتملا ،اهلقن اذكو يناويحلا ردصملا

يف خرؤملا76-٥٠ مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضــتقمبو–
٥٠٠2 ةـنس رـياــنــي٠3 قـــفاوملا٥2٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ٠2
ديدحتو ةيئاذغلا ةنودملل ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
،اهميظنتو اهماهم

يف خرؤملا973-11مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،هنم7٥ةّداملا اميسال ،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

يف خرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم7٥ ةداــملا ماــكـحأل اــقـيـبـطــت : ىلوألاةّداملا
قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس ليربأ11
ةنسحلا قرطلا ةلدأ ىلع ةقداصملا تايفيكو طورش ديدحت

ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل
  .)PCCAH( ةجرحلا

ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ةلدأ دادعإ طورش ددحت:٢ ةّداملا
ةجرحلا ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن ئدابم قيبطتو
:يتآلا وحنلا ىلع ،)PCCAH( اهيف مكحتلل

جاـــتنإلا ةـــبعش ســـفنل مــــهتايعمج وأ/و نوــــينهملا موــــقي–
يذيفنتلا موسرملا ماكحأ مارتحا لظ يف ليلدلا عورشم دادعإب
ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماــع بــجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مــقر

تاــــــــنّودم ىلإ داـــــــنتسالابو ،هالــــــــعأ روــــــــكذــملاو71٠2 ةــــــنس
،ةيئاذغلا ةنّودملاب ةلصلا تاذ تاسرامملا

ةعساو ةراشتسا عوضوم ليلدلا عورشم نوكي نأ بجي–
ةفلكملا ةيرازولا رئاودلاو ةينعملا بعشلا وأ ةبعشلا يينهمل

ماـظـن نأ نـم دـكأتـلـل قـقـحـتـلا تاءارــجإ قــيــبــطــت–١١
)PCCAH( ةيلاعفب لمعي )6 أدبملا( :

تاءارجإلا قيرط نع ققحتلل )PCCAH( ماظن عضخي نأ بجي
ةــــطخ عــــم هتقباطم ديدحت ىلإ تاءارجإلا هذه فدهتو .ةدعملا
)PCCAH(، ةزهجأ ةـــبقارم تاءارـــجإ : لاـــثملا لـــيبس ىلـــع
.تانّيعلا عاطتقاو سايقلا

ماظن ىلع قيدصتلل ايفاك تاققحتلا رتاوت نوكي نأ بجي
)PCCAH(. 

فلكملا صخشلا ريغ صخش لبق نم ققحتلا ءارجإ بجي
مايقلا رذعتي امدنعو .ةيحيحصتلا تاءارجإلاو دصرلا ءارجإب
ققحتلا ءارجإ نكمي ،ةأشنملا لخاد ققحتلا ةطشنأ ضعبب

وأ اهل نيعبات ريغ نيصصختم ةطساوب ةأشنملا ةحلصمل
.ةلهؤم ىرخأ فارطأ

تافوشكلاو تاءارجإلا عيمج زربي فلم ليكشت –٢١
: )7 أدبملا( اهقيبطت اذكو ئدابملا هذهب ةقلعتملا

قيبطتلا تابثإل تالجسو تافلم ليكشتب رمألا قلعتي
.ةأشنملا يف )PCCAH( ماظن ئدابمل لاعفلا

لــهسيل ةــطيسب تالـــجسلاو تاــــفلملا هذـــه نوـــكت نأ بـــــجي
.اهلالغتسا

تاءارـجإلا : لـثـم قـئاــثوــلا عــيــمــج ةــفشرأب ماــيــقــلا بجــي
يتلا ةيجراخلا قئاثولاو تاليجستلاو ةيتايلمعلا قرطلاو

هذـــه نوـــكـــت نأ بجــــيو )PCCAH( ماـظـن ذـيـفـنــتــل اــهــعضو مت
 .ةباقرلا تاطلس فرط نم اهيلع عالطالل ةحاتم قئاثولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٥١يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
طورش ددحي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٢٤٤١
ةـــنسحلا قرـــطلا ةـــلدأ ىلـــع ةــــقداصملا تاــــيفيكو
راطخألا ليلحـت ماـــظن ئداـــبم قـــيبطتو ةـــفاظنلل

.)PCCAH( اــهيـف مــكحتلل ةــجرحلا ةـبــقارـملا طاــقــنو

–––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف  خرؤملا361–٠2 مــقر يساــئرــلا  موــسرـملا  ىـضـتـقمب–
٠2٠2 ةــــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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ةعانصلاو ةحالفلاو ةحصلاو شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب
تاـــــئيهلاو يـــنعملا لاـــجملا يفنيــــصتخم ،ءاـــضتقالا دـــــنعو
 .ةينعملا ىرخألا

اقباطم ليلدلا عورشم ىوتحمو لكش نوكي نأ بجي
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةددحملا تابلطتملل

عورــــشم ىلــــع ةــــقداصملا بــــلط هــــجوي نأ بـــــجي :٣ةّداملا
ةــبعش بـــسح ،مــــهتايعمج وأ/و نييـــــنهملا فرـــط نـــم لـــيلدلا
.ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا سيئر ىلإ ،جاتنإلا

خــسن نــمٍفاـــك ددـــعب اـــقفرم بـــلطلا اذـــه نوـــكي نأ بـــجي
.ينورتكلإلاو يقرولا هيلكش يف ليلدلا عورشم

ءاــــضعأ لــــبق نـــم لـــيلدلا عورــــشم  ةــــسارد  مـــــتت :٤ةّداملا
نيينهملا لثمم روضحب ةـــيئاذغلا ةـــنّودملل ةـــينطولا ةــــنجللا
.هيلع ةقفاوملا  فدهب  مهتايعمج وأ /و نيينعملا

نـــم اـــهنع رــــبعملا ءارآلاو تاـــــظحالملا لـــــسرت:٥ةّداملا
لـبـق نـم ةـيـئاذـغـلا ةـنّودـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـنــجــلــلا ءاضعأ فرــط
دصق مهتايعمج وأ/و نيينهملا لثمم ىلإ هلثمم وأ اهسيئر
.اهب لفكتلا

ةبعش بسح ،مهتايعمج وأ/و نوينهملا لسري:6ةّداملا
ةنجللا سيئر ىلإ ليلدلا عورشمل ةححصملا ةخسنلا ،جاتنإلا
اهيلع صوصنملا لاكشألا سفن يف ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا

.اهيلع ةقداصملاو اهتسارد ةداعإل ،هالعأ3ةّداملا يف

،لـيلدلل ةــــيئاهنلا ةــــخسنلا ىلــــع ةــــقداصملا مــــتي :7ةّداملا
،ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ فرط نم ةانبتملا

.هلثمم وأ اهسيئر نم ررقمب

.ررقملا اذهب مهتايعمج وأ /و نيينهملا راطخإ متي

.رارقلا اذـهب يــناثلا قـــحلملا يف ررـــقملا اذـــه جذوـــمن ددــــحي
.هيلع قداصملا ليلدلا يف ررقملا اذه جردي نأ بجيو

: مهتايعمج وأ/و نوينهملا موقي نأ بجي :٨ةّداملا

،نيينعملا مهئاضعأ ىلع هيلع قداصملا ليلدلا رشنب–

ةـــيـقروــلا هـيــتــخـسن يــف هـيــلـع قداـصـملا لـــيـــلدــلا لاــسرإ–
عـمــقو كلــهـتسملا ةـياـمـحب ةــفـلـكملا تارازوــلل ةـيـنورــتكلإلاو
.ةعانصلاو ةحالفلاو ةحصلاو شغلا

ةبعش بسح ،مهتايعمج وأ /و نيينهملا نكمي :٩ةّداملا
تاريغتلا ببسب هيلع قداصملا ليلدلا ةعجارم بلط ،جاتنإلا
.ةيجولونكتلا وأ ةيملعلا وأ ةيميظنتلا

قداصملا ليلدلا نييحت بلط ،اضيأ  ةينعملا تارازولا نكمي
.هالعأ ةروكذملا بابسألا سفنل هيلع

ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا سفنل ليلدلا نييحت عضخي
.هيلع ةقداصملاو هدادعإب

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــــه رـــــــــشني :٠١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

لوألاقـــــــحلملا

  عورشم نومضمو لــكشب ةــقلعتملا تابلطتملا

 ئدابم قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد

)PCCAH( ماظن

ةـــــنسحلا قرـــــطلا لـــــيلد عورـــــشم دادــــــعإ عـــــضخي نأ بــــجي
: ةيتآلا تابلطتملل)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل

: ةماع ةمدقم –١

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ءزجلا اذه لمشي

،ليلدلا فادهأ–

،ةينعملا جاتنإلا ةبعشل ماع ضرع–

قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد حرتقي نأ بجي–
قيبطت دصق اذهو ،ذيفنتلا قرطو لئاسولا )PCCAH( ماظن
يحصلا نــمألا فادــهأل ةــباــجــتسالاو هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتـــلا
 ،ةينعملا جاتنإلا ةبعشل رظنلاب ةيئاذغلا داوملل

ةــبــعش يف نيلــخدــتملا لـــك ىلإ لـــيـــلدـــلا هـــجوـــي نأ بجـــي–
 ،ةينعملا جاتنإلا

ةءورــقــم لــيــلدــلــل ةراــتــخملا ةــبراــقملا نوـــكـــت نأ بجـــي–
 .ةبقارملا حلاصمو نيينهملا فرط نم ةموهفمو حوضوب

: ليلدلا قيبطت لاجم –٢

،صوصــخلا ىلـع لـيـلدــلا قيـبـطت لاجــم نــمضـتي نأ بــجـي
:يتأي ام

،ليلدلا اهلمشي يذلا جاتنإلا ةبعش لاجم–
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يناثلا قـــــــحلملا

ىلع ةقداصملا نمضتملا ررقملا نم جذومن

 ئدابم قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا  ليلد

)PCCAH( ماظن

نمضتي ،................يفخرؤــــم ................مقر ررقم
 ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد ىلع ةقداصملا

 راطخألا ليلحـت ماظن ئدابم قيبطتو

)PCCAH( ةجرحلا ةبقارملا طاقنو

....................................................:جاتنإلا ةبعش–

،ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا سيئر نإ

يـف خرؤـملا76–٥٠ مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتــقــمب–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٥2٤1 ماع ةجحلا يذ٠2
اـهـماـهـم دــيدـحتو ةـيـئاذـغـلا ةــنّودــمـلل ةـينـطوـلا ةـنـجـللا ءاـشـنإ

،اهـمـيظـنـتو

عيبر٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا

ةــــنسحلا قرــــطــــلا ةـــــلدأ ىلع ةـــــقداصملا تاـــــيـــــفـــــيـــــكو طورش
طاــقــنو راــطــخألا لــيـــلحت ماــظــن ئداــبــم قــيــبــطــتو ةــفاــظــنــلــل
،هنم7 ةداملا اميس ال،)PCCAH( ةجرحلا ةبقارملا

ةـنّودـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلــلا عاــمــتــجا جئاــتــن ىضتــقمبو–
...............................خيراتب دقعنملا ،ةيئاذغلا

: يتأي ام رّرقي

: ةديحو ةدام

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت
٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف

قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد نإف ،هالعأ روكذملاو
ةـــجرحلا ةـبــقارـملا طاــقــنو راـطـخألا لــيـلــحت ماــظـن ئداــبـم
)PCCAH( ةــبعـشب قــلـعــتملا...................................................
 .هيلع اقداصم ،)جاتنإلا ةبعـش ةـيـمـسـت نييــعـت(

ةينطولا ةنجللا سيئر عيقوت

ةيئاذغلا ةنّودملل

،ةينعملا وأ ينعملا تاجوتنملا وأ جوتنملا–

.جاتنإلا قرط وأ ةقيرط–

: ةمدختسملا تاحلطصملا –٣

لـــــيلدلا يف ةـــــمدختسملا تاــــحلطصملا نوـــــكت نأ بـــــجي–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا عم ةقفاوتم

ةـــــــلمعتسملا تادرــــــفملاو فـــــيراـــعتلا نوــــــكت نأ بــــــجي–
.ةينعملا جاتنإلا ةبعشب ةطبترم

: ضرعلا –٤

احضاوو اقسانتم هريرحتو ليلدلا ىوتحم نوكي نأ بجي–
اميس ال ،لــــيلدلا اذـــــهب نييـــــنعملا نييـــــنهملل ةـــــــبسنلاب ايلــــمعو
،سرهف دوجوب

نم اءزج ةيفارغويلببلا عجارملا ةمئاق نوكت نأ بجي–
 .ليلدلا

: ليلدلا لكش –٥

يقرولا هيلكشب هيلع قداصم لـيلد لــــك رـــشني نأ بــــجي–
.مهتايعمج وأ/و نيينهملا فرط نم ينورتكلإلاو

: )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا –6

لكشب )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا حضوت نأ بجي–
نإ ،ةيعقاو ةلثمأ ةطساوب اهحاضيإو ةقدب اهفصوو حيحص

،كلذ نكمأ

تامولعملاب ريكذت وأ تازاجنإلل ةلثمأ ءاطعإ نكمي–
باـسح قرـطو رــيهطتلاو فـــيظنتلا نــــع ةـــقاطب( ةــــيساسألا
لـــجأ نــم لـيــلدـلا قـحــلم يــف )خـلإ....... ةـيرارحلا سـيياــقـملا
.مهفلا ىلع ةدعاسملا

 : )PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت –7

ماــظــنــل )7( ةــــعـــــبسلا ئداـــــبملا لـــــيـــــلدـــــلا حضوـــــي نأ بجـــــي
)PCCAH( كرــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا يف اـــهيلع صوــــصنملا
.ماظنلا اذهب قلعتملا

: ةلثمأ –٨

ةـقــيــقد نوــكــت نأ بجــي ةــلــثــمأب لــيــلدــلا حضوــي نأ نــكــمــي
عـقاوـلا ضرأ ىلع ةـلوــهسب اــهدــيسجت نــكــمــيو ةــيــحــيضوــتو
.هقحلم يف اهضرع نكمي هيلعو ،ليلدلا ةءارق قيعتّ الأ بجيو

: ةقبطملا ةيميظنتلا عجارملا –٩

ةـــيـــمـــيـــظـــنـــتـــلا صوصنـــلــــل ءزجلا اذــــه يف راشي نأ بجــــي
.ةقبطملا
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ةيلودلا ريياعملا روطت ةعباتمل ةيرايعم ةظقي نامض–
.ةسسؤملا ماهم عم بسانتي امب اهفييكتو قيقدتلا لاجم يف

ةـــباقرلا لــــكايهل يــنقتلا مـــعدلا ةـــحلصم فـــلكت:٤ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ينــقــتلا مــعدـــلاـب ةـصاــخلا تاـــجاــيــتحالا دــيدــحتو ءاصحإ–
،ةيجراخلا ةربخلاب ةناعتسالابو

،ةباقرلا لكايه لاغشأل ينقتلا معدلا نامض–

،ةباقرلا لاغشأ ةدوج نيسحت ىلإ فدهي ثحب يأ ءارجإ –

نييراشتسالاو ءاربخلل ةيقاطب ،مظتنم لكشب ،نييحت–
،اهماهم زاجنإ يف ةسسؤملا ةدعاسم مهنأش نم نيذلا

ءارــبــخلا لــخدــت رــــطؤـــت يـتــلا طورـــشــلا رـــتاـــفد دادــــعإ–
،نيــيراــشتـسالاو

ةربخلا تايلمع ةيطغتل ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا مييقت–
،ةيجراخلا

مامتها اهلامعأ ريثت ةئيه لك عم تاقالعلا ريوطت–
.ةينهملا تامظنملاو تايعمجلا اميسال ،ةسسؤملا

ىلع ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ةحلصم فلكت:٥ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

نيوكتلل ةسسؤملا ةيجيتارتسا ديدحت يف ةمهاسملا–
،ىوتسملا نيسحتو

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاجايتحا ديدحتو ءاصحإ–
،نيمدختسملا عيمجب ةصاخلا

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا نيوكتلا جمارب عيراشم دادعإ–
،اهب ةطبترملا ةيريدقتلا تاينازيملا طبضو

،اهجئاتن مييقتو ةررقملا نيوكتلا جمارب ذيفنت–

نم كلذو ةسسؤملل ةينهملا تاءافكلل ةيقاطب نييحت–
،اهنم ةددحم ةدعاسم ىلع لوصحلا لجأ

يف نوكراشملا اهبستكا يتلا تاربخلاو فراعملا نيمثت–
،ةيلودلاو ةينطولا تاشرولاوتايقتلملا

مايألاو تاشرولاو تايقتلملل ةينقتلا تاقاطبلا ريضحت–
لاصتالاب ،ةسسؤملا ماهمب ةلصلا تاذ عيضاوملا لوح ةيساردلا

 ،ةينعملا ةزهجألاو لكايهلا عم

نيوكتلا لاجم يف نواعتلا تاقالع زيزعت يف ةمهاسملا–
ايلعلا ةزهجألاو ةيلودلاو ةينطولا ةينهملا تامظنملا عم
.ةريظنلا ةباقرلل

ةبساحملا سلجم

قــــــفاوــملا٢٤٤١ ماــــع يــناــثــلا عــيــبر٢ يــفخرؤــم رارــق
يلــخادــلا مـيـــظـنـتـلا ددـــحـي٠٢٠٢ ةـنـس ربــمـفوــن٨١
ســـــــلـجــمل ةــــيرادإلا حــــــلاــصـملاو ةـــــيــنـقـتـلا ماــــــســقألل
.اهيف ماهملا عيزوتو ةبساـحملا

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

،ةبساحملا سلجم سيئر ّنإ

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمب–
،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو٥991 ةـنس وـــيلوي71 قــــفاوملا
،هنم٥3ةّداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا773-٥9 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،٥991 ةنسربمفون٠2 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72
اميس ال ،ممتملا ،ةبساحملا سلجمل يلخادلا ماظنلا ددحي يذلا
،هنم23و13و٠3و92و82و72و٥2 داوملا

: يتأي ام رّرــقي

موـــــسرـملا نــــم23 ةداـــملا ماــــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألاةّداملا
61٤1  ماــع ةيـناثــلا ىداــمــج72 يــف خرؤـملا773-٥9 مــــقر يـساــئرــلا
،هالــــعأ روـــكذـــملاو مـــمتـملا ،٥991 ةـنـس رــبمــفوــن٠2 قـفاوــملا

ةينقتلا ماسقألل يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
.اهيف ماهملا عيزوتو ةيرادإلا حلاصملاو

)3( ثالث ةباقرلاو ليلحتلا تاينقت مسق مضي:٢ةّداملا
: حلاصم

،ليلحتلا تاينقتو ةباقرلل ةيجهنملا تاودألا ةحلصم–

،ةباقرلا لكايهل ينقتلا معدلا ةحلصم–

.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ةحلصم–

نافلكم كلذ يف هدعاسيو تاسارد سيئر ةحلصم لك ريدي
 .تاساردلاب )2( نانثا

ةــــباقرــــلل ةــــــــيجهنملا تاودألا ةــــــــحلصم فـــــــلكت:٣ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ليلحتلا تاينقتو

،ةباقرلا لئالدو تايجهنم دادعإ–

لكايه ةدعاسمو ةّدعملا تاودألاو لئالدلا ميمعت نامض–
،اهقيبطت يف ةباقرلا

،مظتنم لكشب ةّدعملا ةباقرلا لئالدو تايجهنملا ثيدحت–

،اهرشنو ةباقرلاب ةقلعتملا ليلحتلا تاينقت ريوطت–
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ىلع يرست يتلا صوصنلا تاعومجم ةيقاطب نييحت–
تامولعملا رداصم ءاصحإو ةسسؤملا ةباقرل ةعضاخلا تائيهلا
.ةسسؤملا تامولعم ماظن ديوزت اهنأش نم يتلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع قئاثولا ةحلصم فلكت :٩ةّداملا

ةيقئاثولا مئاعدلاو تالجملاو بتكلا نم تاجايتحالا ديدحت–
،ىرخألا

،هعيزوت نامضو يقئاثولا ديصرلا سرهف نييحتو ءارثإ–

تاـجاـيـتـحا ةـيـبـلـت لـجأ نـم ةـيـقـئاـثوـلا ثوـحـبــلا ءارــجإ–
،ةباقرلا لاغشأ

يرسي يذلا يميظنتلاو يعيرشتلا راطإلا روطت ةعباتم–
،هيلع تلخدأ يتلا تادجتسملا ميمعتو ةيمومعلا ةيلاملا ىلع

،اهعيزوتو ةسسؤملا تاروشنم دادعإ–

ةرـغصملا جذاــمنلاو تاــــيوطملاو سراــــهفلا دادــــعإو مـــيمصت–
،اهعيزوت دصق رخآ يقئاثو جوتنم يأو

رشنلا ةطشنأ ىلع عالطالا لالخ نم ةمئاد ةظقي نامض–
،ةسسؤملا صاصتخا لاجمب ةلصلا تاذ ةزجنملا ثوحبلاو

،ةسسؤملل يقئاثولا ديصرلا ىلع ظافحلا ىلع رهسلا–

 .تالجملاو بتكلا درج نييحتو كسم–

،صوصخلا ىلع لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم فلكت:٠١ةّداملا
: يتأي امب

نيمثتو ةيقرتو رييست ةيجيتارتسا عضو ىلع رهسلا–
،ذيفنتلا زيح ةيرشبلا دراوملا

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ميمعت يف ةمهاسملا–
،اهقيبطت ىلع رهسلاو ،نيمدختسملا رييستب ةقلعتملا

ةــيــعاــــمــتـــجالا تاـــــمدــــخــلل ةـــيوـــنـســلا جــــمارــبـــلا هــيــجوـــت–
،اهتباقرو نيمدختسملل

،نييعامتجالا ءاكرشلا عم راوحلاو تاقالعلا ةيقرتو ريوطت–

،نيمدختسملا طابضناو ماظنلا نامض–

رــهـسلاو ،رــيـهـجتلاو ريـيـستـلا يـتـيـنازـيـم عــضو ناــمــض–
،اــهذـيــفـنت ةـباــقر ىلـع

ةفلكملا ةيجراخلاو ةيلخادلا تائيهلا ءاشنإ ىلع رهسلا–
،ديجلا اهريسو ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإ ةباقرب

،تايقافتالاو  دوقعلاو ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ–

ثالث تامولعملا ةجلاعمو تاساردلا مسق مضي:6ةّداملا
: حلاصم )3(

،تاساردلا ةحلصم–

،تامولعملا ةجلاعم ةحلصم–

.قئاثولا ةحلصم–

نافلكم كلذ يف هدعاسيو تاسارد سيئر ةحلصم لك ريدي
 .تاساردلاب )2( نانثا

،صوــــصـخلا ىلـــع ،تاــساردـــــلا ةــحـلـصـم فــلــكـت:7ةّداملا
: يـتأــي امـــب

ةباقرلا لكايه تاــجايتحا يرود لـكـشب ميــيـقتو ءاصـحإ–
ةـيداصتقالاو ةــيلاملا تالاـــجملا يف تاــساردلاب قـــلعتي اـــميف
،ةسسؤملا ماهمب ةلصلا تاذ ةينوناقلاو

بيجتسي يذلا تاساردلل يونسلا جمانربلا عورشم دادعإ–
جمانربلل ىربكلا رواحملل اقفو و اهنع ربعملا تاجايتحالل
،ةسسؤملا طاشنل يونسلا

تالاجملا يف ثوحبلاو تاساردلا رشنو صيخلتو عمج–
،ةسسؤملا ماهمب ةلصلا تاذ

وأ يــــــعيرشت صـــــنل عورــــشم يأ ةـــسارد يف ةــــمهاسملا–
،اهيأر ءادبإ لجأ نم ةسسؤملل هعاضخإ مت يميظنت

ةــيلاملا تالاـــجملا يف صاــــخ ثــــحب وأ ةـــسارد لــــك دادــــعإ–
،هميمعت نامضو ،ةينوناقلاو ةيداصتقالاو

ةـــيــعيرــشــتلا صوــصـنـلا قاــطــن لوـــح تاــسارد ءارــجإ–
ةباقرلا ةمهم ةسرامم ىلع اهراثآو ةديدجلا ةيميظنتلاو
،ةسسؤملا لبق نم

نأشب ،اهبلط ىلع ءانب ، ةزهجألاو لكاـيـهـلل مــعدـلا مـيدــقــت–
ماـــــهمب ةــــلص اذ اـــصاخ ًالـــيلحت بـــلطتت ةــــلأسم وأ بــــناج يأ
 .ةسسؤملا

ىلـــــــع ،تاــــــموــــلعملا ةـــــجلاــعم ةــــــحلصم فــــــــلكت:٨ةّداملا
: يتأي امـب ،صوصخلا

ةــصاخلا تاــمولعملا كوـــنب نييــــحتو ريـــيستو مـــيمصت–
،ةسسؤملا صاصتخا نمض لخدت يتلا تائيهلاب

ةــيلاملاو ةــيداصتقالا تاـــنايبلا رـــشنو ةـــجلاعمو عـــمج–
لاـجــمب ةــلصلا يذ رييـسـتـلاب ةـقــلـعتملا كلــتو ةيتاـيـنازـيـملاو
،ةسسؤملا صاصتخا

ىوتحمل رـمـتـسـملا نيــسحتلاو نييــحـتلاو ريـيـسـتـلا ناـــمـض–
ةـيـعاــمـتـجالا تاـــكــبـشــلاو تـينرـتنإلاو تــنارـتـنألا يــعـقوـم
،ةـسسؤـمـلل
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،ةمدخلا زيح اهعضوو ةيداملا لئاسولا مييقت–

،اهكالهتسا روطت مييقتو ةيداملا لئاسولا لامعتسا ةباقر–

ريغو ةلوقنملا تاكلتمملل ديجلا رييستلا ىلع رهسلا–
،اهيلع ظافحلاو ةلوقنملا

صاخشألا نمأ لاجم يف ةررقملا تاءارجإلا ذيفنت ةعباتم–
.ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملاو

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ لئاسولا و ةرادإلا ةيريدم مضت

،نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ةماعلا نوؤشلاو لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا–

.يلآلا مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا–

ىلع نيــمدختسملل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا فــــــلكت :١١ةّداملا
: يتأي امـب ،صوصخلا

عــــم لاــــصتالاب،ةــــيلاملا بــــصانملا تارـــــيدقت رــــــيضحت–
،ةينعملا لكايهلا

ةـــــــيرشبلا دراوـــــملا رــــييستل يوـــــنسلا ططـــــخملا دادـــــعإ–
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب،هذيفنت نامضو

،نيمدختسملل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–

تافيظوتلا ءارجإو ةيرشبلا دراوملا روطت ةعباتم نامض–
،تاجايتحالا بسح

ينــهملا راــســملا رييستب ةقـلــعتملا قـئاــثوــلا لــك نييحت–
،نيمدختسملل

راسملا رييست قرط نيسحت هنأش نم ءارجإ لك حارتقا–
،اهتنرصعو نيمدختسملل ينهملا

،ةاضقلا سلجم ءاضعأ تاباختنا ميظنت يف ةمهاسملا–

ىلــع رــهـسلاو نــعـطــلاو ةــكراــشملا تاـئــيه عـضو نامـض–
،اهتارارق ذيفـنت

كالسأ فلتخمل ةيساسألا نيناوقلا دادعإ يف ةمهاسملا–
،ذيفنتلا زيح اهعضو نامضو نيمدختسملا

،نييعامتجالا ءاكرشلا عم تاقالعلا نامض–

،نيمدختسملا تاكرح ةعباتم نامض–

،ةيعامجلاو ةيدرفلا تاعزانملا ةجلاعم–

،ةيعامتجالا تامدخلا ناجل عضو يف ةمهاسملا–

تامدخلا ناجل تاطاشنل ةيميظنتلا ةقباطملا ةباقر–
  .نيمدختسملل ةيعامتجالا

: )2( نينثا نيبتكم نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا مضت

،ينهملا راسملا رييستو ميظنتلا بتكم–

نوؤــشــلاو تاـــعزاــنملاو نيــمدــخـتـسملا تاـــكرــح بتــــكـم–
.ةيعامتجالا

ةبساحملاو ةــينازيملل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا فـــــلكت:٢١ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

لاصتالاب ،زـيـهـجتلاو ريـيستلا يتينازـيـم تارــيدـقـت دادــعإ –
،ةينعملا لكايهلا عم

،زيهجتلاو رييستلا يتينازيم ذيفنت–

،ةيرادإلا ةبساحملا كسم–

،ةبساحملاو ةينازيملا رييست ةبقارم نامض–

ةينازيملا رييست قرط نيسحت هنأش نم ءارجإ لك حارتقا–
،ةبساحملاو

،تاقيبستلا قودنص ةلاكو ةباقرو ديجلا رييستلا نامض–
،بساحملا نوعلا عم قيسنتلاب

،ةيعامتجالا تامدخلا رييست لكيه ةباقرو ةعباتم نامض–

،يرادإلا باسحلا دادعإ–

.ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ةنامأ يلوت–

نيبـتكم ةـــبساحملاو ةــــينازيملل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا مــــضت
: )2( نينثا

،ةباقرلاو ةينازيملا بتكم–

.ةبساحملا بتكم–

نوؤشلاو لئاسوــلل ةـيـعرـفـلا ةـيرــيدـملا فـلــكت :٣١ةّداملا
:يتأي امـب ،صوصخلا ىلع ةماعلا

ثاثأو تازيهجتو داتع نم تاـجاـيـتحالا ميـيـقتو دــيدحـت–
ناــــمضو ةزــــهجألاو لــــكايهلا رـــيس نـــسحل ةـــيرورض مزاوـــــلو
 ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،اهئانتقا

،ةيمومعلا تاقفصلا طورش رتافد ريضحت–

ثاثألاو تازيهجتلاو داتعلا ءانتقال تاراشتسالا ميظنت–
ىرـــخألا ةـــيـــقـــئاـــثوـــلا مـــئاـــعدــــلاو تالــــجملاو بتــــكــــلاو مزاوــــلــــلاو
،تايجمربلاو

،تايقافتالاو دوقعلاو ةيمومعلا تاقفصلا عيراشم ريضحت–
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: )2( نينثا نيبتكم يلآلا مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا مضت

،يلآلا مالعإلا تاقيبطت ريوطت بتكم–

.ةنايصلاو نمألاو يلآلا مالعإلا ةكبش بتكم–

صاصتخالا تاذ ةفرغلل يرادإلا لكيهلا فلكي :٥١ةّداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع يميلقإلا

،زيهجتلاو رييستلا يتينازيم تاريدقت دادعإ–

،رييستلا ةينازيم ةباقرو ةعباتمو ذيفنت نامض–

،ةيرادإلا ةبساحملا كسم–

،تاقيبستلا قودنص ةلاكو ةباقرو ديجلا رييستلا نامض–
،بساحملا نوعلا عم قيسنتلاب

،يرادإلا باسحلا دادعإ–

يـــــلاـــمــلا ريـيــسـتــلا تاءارـــــجإ نيـــســـحت يــف ةـمــهاـــســـملا–
،يبـساــحملاو

مزاولو ثاثأو تازيهجتو داـتع نـــم تاـــجايتحالا دــــيدحت–
،اهئانتقا نامضو

ثاثألاو تازيهجتلاو داتعلا ءانتقال تاراشتسالا ميظنت–
،مزاوللاو

،اهتئيهتو ةلوقنملا ريغ كالمألا ةنايص نامض–

،تازيهجتلاو ةينقتلا تآشنملا ةنايص نامض–

،نيمدختسملا تاكرح ةعباتم–

اــمـيـف ةررـــقملا تاءارــجإلـل مراصـلا قيبــطتـلا ىلع رــهسلا–
،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملاو صاخشألا نمأ صخي

،لاحملل ةرمتسملا ةفاظنلا ىلع رهسلا–

،اهتنايصو تارايسلا ةريظح رييست–

تاودنلاو ةيمسرلا مسارملاو تاسلجلل يداملا ميظنتلا–
،تالقنتلاو تامهملاو ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو

 .هنييحتو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا كالمألا درج كسم–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :6١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

قــــــفاوملا2٤٤1 ماـــع يـــناثـــلا عــــيــبر2 يــف رــــئازـــجلاــب رّرــــح
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،اهتئيهتو ةلوقنملا ريغ كالمألا ةنايص نامض–

،تازيهجتلاو ةينقتلا تآشنملا ةنايص نامض–

اميف ةررقملا تاءارجإلل مراصلا قيبطتلا ىلع رهسلا–
،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملاو صاخشألا نمأ صخي

،لاحملل ةرمتسملا ةفاظنلا ىلع رهسلا–

،اهتنايصو تارايسلا ةريظح رييست–

تاودنلاو ةيمسرلا مسارملاو تاسلجلل يداملا ميظنتلا–
،تالقنتلاو تامهملاو ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو

 .اهنييحتو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا كالمألا درج كسم–

نيبتكم ةماعلا نوؤشلاو لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا مضت
: )2( نينثا

،ةماعلا نوؤشلا بتكم–

.لئاسولا بتكم–

ىلــــــع يلآلا مالـــــعإلل ةــــيعرفلا ةــــيرـــيدملا فـــــلكت:٤١ةّداملا
: يتأي امـب ،صوصخلا

تازيهجتو تايجمربلا لاجم يف تاجايتحالا ديدحت–
،يلآلا مالعإلا

تاـموـلـعملا ماـظـنـل يهـيـجوـتـلا طـطـخملا ذـيـفــنــتو دادــعإ–
،ةسسؤملل

طــطــخملا يف ةددحملا يلآلا مالــعإلا تاــقــيــبــطــت رــيوــطــت–
،تامولعملا ماظنل يهيجوتلا

،تانايبلا دعاوقو تامولعملا ماظن ةرادإ–

تاـيـجـمرـبـلاو تازـيـهـجـتـلا لاـمـعـتسا دـيشرـتو ةـنـلـقـع–
،اهمادختسا نسح ىلع رهسلاو

مــيــيــقــتــب حــمست راــطــخأ ةــطــيرــخ مــيــمصت ىلع رــهسلا–
،تامولعملا ماظنب ةقلعتملا تاديدهتلا

،تامولعملا ماظن نيمأت ةسايس ديدحت–

تاــيــجــمرــبــلاو تاــموــلــعملا ماــظــن ةــناــيص ىلع رـــهسلا–
،تاكبشلاو يلآلا مالعإلا تازيهجتو

مادختسا دنع ةزهجألاو لكايهلل ةينقتلا ةدعاسملا نامض–
،تايجمربلاو تازيهجتلا

،قئاثولا ةرادإل ينورتكلإ ماظن عضو–

  .ةسسؤملا تاطاشن ةنمقر يف ةمهاسملا–
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةدعقلا يذ62 يـفخّرؤـمـلا70-50 مـقر ماـظـنـلا ىـضـتـقـمـبو –
نمأ نمضتملاو5002 ةنس ربمسيد82 قفاوملا6241 ماع
،عفدلا ةمظنأ

ةيناثلا ىدامج لّوأ يفخّرؤملا20-90 مقر ماظنلا ىضتقمبو –
تايلمعب قلعتملاو9002 ةنس ويام62 قفاوملا0341 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهتاءارجإو اهتاودأو ةيدقنلا ةسايسلا

يناثلا عيبر03 يفخّرؤملا10-51 مقر ماظنلا ىضتقمبو –
تايلمعب قلعتملاو5102 ةنس رياربف91 قفاوملا6341 ماع
ةصاخلا تادــنسلا مصخ ةداـــعإو ةـــيـــموـــمـــعـــلا تادـــنسلا مصخ
لّدعملا ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ضورقلاو تاقيبستلاو
،مّمتملاو

خـــيراـتـب ضرـقــلاو دــــقــنـلا ســلـجـم تالوادــم ىلـع ءاــنــبو–
،0202 ةنـس رـبـمـسـيد82

: هصن يتآلا ماظنلا ردصي

خّرؤملا20-90 مـــقر ماـــظنلا ماـــظنلا اذــــه مّمتي: ىلوألاةّداملا
9002 ةنس ويام62 قفاوملا0341 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

،اهتاءارجإو اهتاودأو ةيدقنلا ةسايسلا تايلمعب قلعتملاو
.مّمتملاو لّدعملا

ىدامج لّوأ يف خّرؤملا20-90 مقر ماظنلا مَّمتي:2ةّداملا
قــــلــعـتملاو9002 ةـنـس وــياــم62 قــفاوــملا0341 ماــع ةـيــناـثــلا

لّدـــعـملا ،اــهــتاءارــجإو اــهـتاودأو ةــيدــقـنلا ةـساــيـســلا تاـيــلـمــعب
: يتأي امك رّرحت رّرــكـم02 ةداـمـب ،مّمـتـملاو

تاـيـلـــمـع ىلــع قــبطـملا ةدــئاـفــلا لّدــعــم: رّرــكم02ةّداملا “
كــنـبل يهـيـجوـتـلا لّدــعــملا وــه ةـيـسـيــئرــلا لـــيومـتـلا ةداـــعإ
.رــئازــجلا

ةداعإ تايلمع ىلع قبطملا ةدئافلا لّدعم رشنو ديدحت متي
.“رئازجلا كنب نم ةميلعتب ،ةيرود ةفصب ،ةيسيئرلا ليومتلا

ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف ماــــــظنلا اذــــــــه رــــــــشني:3ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـملا2441 ماــع ىلوألا ىداـمــج31 يـف رــئازــجلاـب رّرــح
.0202 ةـنـس ربـمـسيد82

يلضف متسر

رئازجلا كنب

2441 ماــع ىلوألا ىداـمــج31 يــفخّرؤــم٩٠-٠٢ مـقر ماظـن
ماـــظــنلا مّمــتــي،0202 ةـنــس رــبـمــســيد82 قـــفاوـــــملا

0341 ماـع ةـيـناـثـلا ىدامج لّوأ يفخّرؤملا٢٠-٩٠ مقر
تايــلمـعب قلـــعتملاو9002 ةـنـس وــياــم62 قــفاوــملا
.اهتاءارجإو اهتاودأو ةيدقنلا ةسايسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

5931 ماع ناضمر02 يفخّرؤملا95-57 مــقر رــمألا ىضتقـــمب –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو5791 ةنسربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ةيناثلا ىداـمــج72 يفخّرؤملا11-30 مـقر رـمألا ىضـتـقـمبو–
دقنلاب قلعتملاو3002 ةنس تشغ62 قفاوملا4241 ماع
،26و54 ىلإ14 داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم )”ج”و ”ب“( ناترقفلا

7341 ماع رفص5 يفخّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو5102 ةنس ربمفون71 قفاوملا

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم

ماــــع رـــفص71 يفخّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييعت نمضتملاو6102 ةنس ربمفون71 قفاوملا8341
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

يناثلا عيبر81 يفخّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييعت نمضتملاو9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

مّرــحــم72 يــفخّرؤــملا يـساـئرلا موــسرــملا ىــضــتــقمبو –
نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحم

ماع ناضمر01 يفخّرؤملا40-50 مقر ماظنلا ىضتــقمبو –
ةيوستلا ماظنب قلعتملاو5002 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا6241
،لجعتسملا عفدلاو ةريبكلا غلابملل ةيروفلا ةيلامجإلا

تاغالبو تانالعإ


