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ةّيميظنت ميسارم

ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف61قفاوملا2٤٤1 ماع بــــجر٤ يف خّرؤـم17-12 مقر يسائرموسرم
....................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطوـاا سلجملل

732-٠2 مقر يسائرلا موسرــملا ممــتي ،12٠2 ةنــس ريارـبف61قـفاوملا2٤٤1 ماع بجر٤ يف خّرؤم27-12 مقر يسائرموـسرم
تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا ةصاخلا ريبادتلا ددحي يذــــلا٠2٠2 ةنس تــشغ13 قـفاوـملا2٤٤1 ماع مرحم21يف خرؤــــملا
...........................................................هتحفاكمو )91 - ديفوك( انوروك سورـــيف ءاـبو راـــشتنا نـم ةياقولا راطإ يف ةيمومعلا

راعسأ باسح ةيجهنم ددحي ،12٠2 ةنس ريارـبف11قـفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم36-12 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................ةينطولا قوسلا يف ةـــعيمملا لورـتبلا تازاغو دوــقوــلا عاونأ عيب

راـــعسأ دـــيدحت ةيجهنم ددــحي ،12٠2 ةـنس رــياربف11قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم٤6-12 مقر يذيفنتموسرم
.................زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل يــــعيبطلا زاــــغلا عــيب رـــعسو ”ةاـــفصملا اــهلوخد دنع” تاـــفثكملاو ماخلا لورتبلا

حــــنم تايفيكو طورش ددحــي،12٠2 ةــنس رــياربف11 قفاوــملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم٥6-12 مقر يذيفنتموسرم
.............................................ةيطفنلا تاجتنملاو يــــعيبطلا زاغلا راعسأل ةبسنلاب ةلودلا اهضرفت يتلا تاعبتلل تاضيوعت

لكل ةبقارملا سلجم ريس ددحي ،12٠2 ةنس رياربف11قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم66-12 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................................................................تاقورحملا يتلاكو نم

دـيدحتو ءاقتنا تاءارــجإ ددــحــي ،12٠2 ةـنس رياربف11قفاوـملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم76-12 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................ةدودرملا حطسألاو لالغتسالا تاحاسمو ءاقبتسا بـلط لــحم حطسألا

ةـــفيرعت دـيدحت ةيـجهنم ددحـي ،12٠2 ةنس ريارـــبف11قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم86-12 مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................ةعيمملا ةيلورتبلا تازاغلا لصف ةفيرعتو يعيبطلا زاـغلا عـــييمت

ةرازول ةماعلا ةـيشتفملا ماــهم ددـــحي ،12٠2 ةنس رياربف٤1 قــفاوملا2٤٤1 ماع بجر2 يف خّرؤـم96-12 مقر يذـيفنتموـسرم
..........................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو ةيئاملا دراوملا

ةّيدرف ميسارم

...يقاوبلا مأ ةيالو يف ةماعلا ةشتفملا ماهم ءاهنإ نـمضتي ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..نارهو ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........ةدكيكس ةيالوب نمألا بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........تايدلبلل نيماع باّتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةـيريدملا يف ريدم ةبئان ماهم ءاـهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف9 قــفاوـملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤــم يذــيفنت موسرم
............................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوــب يـجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثـــحبلل ةماعلا

تازــيـــهجتلا رـيدم ماهم ءاــــــــهنإ نـمضتي ،1202 ةنس رياربف9 قـفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذــيفنت موــسرم
........................................................................................................................................................ةركسب ةـيالو يف ةيمومعلا

ناوــــيدل ماــــعلا رــــيدملا ماهم ءاهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس رـــياربف9 قــــفاوملا2441 ماــع ةيناثلا ىداــمج62 يف خّرؤـــم يذــيفنت موسرم
...........................................................................................................................ةليسملا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

.........ةراجتلا ةرازوب ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس رـــياربف9 قـــفاوملا2441 ماـع ةــيناثلا ىداــمج62 يف خّرؤــم يذــيفنت موـــسرم

لاغشألا ريدم ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس رــياربف9 قــفاوملا2441 ماـع ةـيناثلا ىداــمج62 يف خّرؤــم يذــيفنت موـــسرم
...................................................................................................................................................ىلفدلا نيع ةيالو يف ةيمومعلا

ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ديصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا
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2١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع بجر٥
3م١202 ةنس رياربف٧١

يرــحبلا دــيصلا رـــيدم ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس رــياربف9 قــــفاوملا2441 ماــع ةـيناثلا ىداـمج62 يف خّرؤــم يذــيفنت موسرم
...........................................................................................................................................ةزابيت ةيالو يف ةيديصلا دراوـملاو

.......ةريوبلا ةيالو يف ةماعلا ةشتفملا نييــعت نـمضتي ،1202 ةنس رــياربف9 قـفاوــملا2441 ماع ةــيناثلا ىداــمج62 يف خّرؤم يذــيفنت موــسرم

ةيتاعوضوملا ةلاكولا ةريدم نييـعت نمضتي ،1202 ةنس رـياربف9 قفاوملا2441 ماــع ةــيناثلا ىداــمج62 يف خّرؤــم يذيــفنت موــسرم
................................................................................................................................................ايجولونكتلاو موـــلعلا يف ثــحبلل

ةرازوب نيريدم باوــن نييــعت نــمضتي ،1202 ةــنس رـــياربف9 قــــفاوملا2441 ماــع ةــيناثلا ىداــمج62 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
.....................................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا

ةـــيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا نييـــعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف9 قفاوـــملا2441 ماع ةيناثلا ىداـمج62 يف خّرؤـم يذـــيفنت موسرم
............................................................................................................................................ةبانع ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

ةرازوب نيريدم باون نييعت نــمضتت ،٠2٠2 ةــنس رــبمفون٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماــع يــناثلا عــيبر8 يف ةــخّرؤم ةــيذيفنت مــيسارم
....................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

......................................نيمأتلل نيراسمس دامتعا نانمضتي ،12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف ناخّرؤم نارارق

تاذو ديحولا صخشلا تاذ ةسسؤملا دامتعا نمضتي ،12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماـــع ةـيــناــثـــلا ىداــمـــج3 يف خّرؤم رارق
”ACIS ecnarussA ne sliesnoC ed te noitaidémretni’d éteicoS“ ”أ.يـس.يأ.سأ تاراـشـتــسالاو نيمأـتــلا طئاسو” ةدودحملا ةيلوؤسملا

......................................................................................................................................................................نيمأتلل ةرســمس ةكرش اهتفــصب

ةعانصلا ةرازو

61 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤــملا رارقلا لّدـــــعي ،12٠2 ةنسيفناج82 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم رارق
.....................................................................ةعانصلا ةرازول تاقفصللةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

03قفاوملا9341 ماـع نابعش41 يف خّرؤــــملا رارــقلا لّدــعي ،1202 ةــنس يــفناج7قـفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق
..................................)ةديلبلا ةيالو( ةعيرشلل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس لـــيربأ

ويلوي3 قــــــفاوملا93٤1 ماع لاوش91 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدـــعي ،12٠2 ةنس يفناج12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج7 يف خّرؤم رارق
.......................................ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطوــــــلا بتكملا ةرادإ ســــــلجم ءاضعأ نييـعت نــــمضتملاو81٠2 ةـــــنس

ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

....ةيمومعلا لاغشألا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي ،٠2٠2 ةـنـس ربــمـفوــن٥ قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيــبر91 يف خّرؤم رارق

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

72 قفاوملا73٤1 ماع ةجحلا يذ٥2 يف خّرؤـملا رارـــقلا لّدـعــي ،12٠2 ةنس يفناج12 قــــفاوملا2٤٤1 ماع ةــــيناثلا ىدامج7يف خّرؤمرارـق
يـــجولونكتلا رـــــيوــطتلاو يــملعلا ثــحبلل ةـــمئادلا ةـــــيعاــــطقلا ةـــنجللا ءاـــضعأل ةــيمسالا ةــــمئاقلا ددــــحي يذــــلا61٠2 ةــنس رــبمتبس

........................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا ةرازوــــــل

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةطــلسلل ةينقتلا ةناـــمألل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف7 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج42 يف خّرؤـم رارـق
.................................................................................................................................................................تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ةطلسلل ةينقتلا ةـــــــنامألل ماـــعلا نيمألا نييـــــعت نمضتي ،1202 ةــنس رــياربف7 قفاوملا2441 ماع ةـيناثلا ىدامج42 يف خّرؤـم رارق
...............................................................................................................................................................تاـباختنالل ةــلقتسملا ةـينطوـــلا
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ـه2٤٤١ ماع بجر2١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس رياربف٧١ 4

ةّيميظنت ميسارم
2٤٤١ ماــــــع بــــــــــجر٤ يفخّرؤـــــم١٧-١2 مـــــقر يـــسائرموــــــسرم

حلاصملا ميظنت نمضتي ،١202 ةنس رياربف٦١قفاوملا
يداــــــصتقالا يـــنطوـــــلا ســـــــــلجملل ةــــــــينقتلاو ةـــــيرادإلا

.يئيبلاو يعامتجالاو
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و7-19 داوــــــــــملا امـــــيـــــــس ال ،روــــتـــــــسدـلا ىلــــع ءاـــــــنـــــب – 
،هنم٠12و9٠2و )ىلوألا ةرقفلا(

ةيناـثلا ىدامـج91 يف خّرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضـتـقمبو – 
نوناقلا نمضتـملاو6٠٠2 ةنس ويـلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

22 يف خّرؤملا73-12 مقر يسائرلا موـسرملا ىضـتقمبو –
نمضـتـملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
يئيبلاو يعامتجالاو يداصـتـقالا ينـطوـلا سـلـجملا ةليـكـشـت
 ،هريسو

3 يف خّرؤملا622-٠9 مقر يذيفـنتـلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـحــي يذـلا٠991 ةنـس وـيـلوـي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرـحـم
ةــــلودلا يف اـيــلـع فــــئاــظو نوــسراـمي نــــيذــلا لاـمــعــلا قوـــــقــح
،مّمتملاو لّدعملا ،مهتابجاوو

3 يف خّرؤملا722-٠9 مقر يذيفـنتـلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذــــلا٠991 ةـــنـس وــــيـلوـي٥2 قـــفاوملا11٤1 ماـــع مرــــحـم
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

3 يف خّرؤملا822-٠9 مقر يذيفـنتـلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــــحــي يذـــلا٠991 ةــنـس وـيـلوـي٥2 قـــفاوملا11٤1 ماـــع مرـــحـم
نيذلا لاــمــعــلا ىلــع قــبـــــطــت يـــــتــــــلا تاــبــــــترـملا حنــم ةــيـــــــفــيـــــــك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

يف خّرؤـملا٥٥3-71 مــقر يذـيـفــنـتلا موسرملا ىضتقمبو –
71٠2 ةــــنــس رــــبــمــسـيد7 قــــفاوـــــملا93٤1 ماـــــع لوألا عـــيـبر81
سلـــــجـــملل ةـيـــنــــقـــتلاو ةيرادإلا ةـنامألا ميـــــظـنـــــت نـــــمـضــــــتــــــملاو
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

: يتأي ام مسري

موـــسرـملا نـــم٥3 ةداــملا ماــــكـحأل اـــــقـيـبـطت : ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤملا73-12 مقر يـساـــــئرــــــلا
سـلـجملا ةليـكـشـت نمضـتـملاو12٠2 ةنس يفناج6 قــفاوملا
فدـــــهي ،هرــــيسو يئيبلاو يـــعاــمتجالاو يداـــصـتـقالا يـــنـطوـلا

ةـيـنقتلاو ةيرادإلا حـــــلاصملا مـــيــظــنــت دــــــيدــحت ىلإ موـــسرملا اذــــه
،يـــئيبلاو يـــــعاـمـتــجالاو يداـصـتـقالا ينـطوـــــلا ســـــلـجـمـلا يف

.”سلجملا“ صنلا بلص يف ىعدـي يذلا

،ســــلجملل ةــــيــنــقــتــلاو ةــــيرادإلا حـــلاصملا لــــمشت :2 ةّداملا
: يتأي ام ،سلجملا سيئر ةطلس تحت

،ماعلا نيمألا  –

،ناويدلا سيئر –

لئاسوو ةيتاسسؤملا تاقالعلاب ّفلكملا تاساردلا ريدم –
.مالعإلا

: ةيتآلا لكايهلا

،ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلا مسق –

،طبضلاو ةمكوحلا مسق –

،يرشبلا لاملا سأر مسق –

،نييعامتجالا كسامتلاو ةيامحلا مسق –

،ةاكاحـملاو تامولعملا دراوم مسق –

،ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ةيريدم –

،فيشرألاو قئاثولاو تايرشنلاو لاصتالا ةيريدم –

.لئاسولا ةرادإ ةيريدم –

ةــــطشنأ مــعدو ةدــعاسمب ســـلجملا لــــكايه فــــلكت:3 ةّداملا
.ةفلتخملا سلجملا ةزهجأ

: يتأي ام ىلوتت ،ةفصلا هذهبو

ريراقتلاو ءارآلاو تايصوتلاب ةقلعتملا تافلملا ريضحت –
،سلجملل ىرخأ لامعأو تاساردلاو

،يقئاثولا ثحبلا –

.يتسيجوللاو ينقتلا معدلا –

سلجملا لكايه تاطاشن ةرادإب ماعلا نيمألا موقي :٤ ةّداملا
: كلذ يف هدعاسيو ،اهنيب قيسنتلاو اهطيشنتو

،تاسارد ريدم –

،ةسسؤملل يلخادلا نمألاب فّلكم تاسارد ريدم –

.تاسارد سيئر –

.ماعلا ميظنتلل بتكم ماعلا نيمألاب قحلي امك 

قسنيو ناويدلا تاطاشن ناويدلا سيئر طّشني :٥ ةّداملا
صــيخلتلاو تاــساردلاب نيــفلكم )6( ةــتس هدـــعاسيو ،هـــلاغشأ

.ناويدلاب نيقحلم )٤( ةعبرأو تاسارد )2( اريدمو

سيئر نم ررقم بجومب ناويدلا ءاضعأ نيب ماهملا عّزوت
.سلجملا
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ةمادتــــســـملا ةيداصـــتـــقالا ةيــــمـــنـــــــتلا مــــــســــــــق سأرــــــي :٦ ةّداملا
ءاسؤر )٤( ةعبرأو تاسارد )2( اريدم هدعاسي ،مسق سيئر
.تاسارد

ءاضعأ ديوزتب ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلا مسق فلكي
: ءاضعأ اميس ال ،سلجملا

،ةيداصتقالا تاسايسلاو ةيلاملا ةمكوحلا ةنجل –

،ةمادتسملا ةيمنتلاو يوقاطلا لاقتنالاو ةئيبلا ةنجل –

،يملاعلا داصتقالاو طبضلاو ةسفانملا ةنجل –

،ميلاقألاو ةحصلاو ةيفارغوميدلا ةنجل –

ةــصاخ ،هــصاصتخا لاــجم يف عــقت يــتلا تاــمولعملا ةــفاكب
: يتأي امب ىنعت يتلا تامولعملا

تالدابتلاو ةراجتلاو يداصتقالا عونتلاو ومنلا ةيعون –
،ةيداصتقالا

داصتقالاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةعانصلا –
،فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا تادهاعملاو ةفرعملا ىلع مئاقلا

ةلصلا تاذ تامولعملا اذكو يئاذغلا نمألاو ءاذغلاو ةعارزلا –
لوصألا ىلع ظافحلاو يوقاطلا لاقتنالاو ةمادتسالاب ةرشابملا
دـــــعاست يتلا كلتو ةـــيلحـملا ةــيمنتلاو مـــيلقإلا ةـــئيهتو ةـــيئيبلا

.ةيجراخلا تامدصلل لضفأ ةمواقم لالحإ ىلع

هدعاسي ،مسق سيئر طبضلاو ةمكوحلا مسق سأري :٧ ةّداملا
.تاسارد ءاسؤر )٤( ةعبرأو تاسارد )2( اريدم

،سلجملا ءاـضـــعأ دـــيوزـــتب طـــبضلاو ةـــمكوـــحلا مــســــق فـلــــكـــي
: ءاضعأ اميس ال

،يملاعلا داصتقالاو طبضلاو ةسفانملا ةنجل –

،ةيداصتقالا تاسايسلاو ةيلاملا ةمكوحلا ةنجل –

،يمقرلا لوحتلاو يرشبلا لاملا سأرو تاءافكلا ةنجل –

 ،ةمادتسملا ةيمنتلاو يوقاطلا لاقتنالاو ةئيبلا ةنجل –

ةــصاخ ،هــصاصتخا لاــجم يف عـــقت يـــتلا تاـــمولعملا ةــــفاكب
: يتأي امب ىنعت يتلا تامولعملا

طــــبضلا لاـــجم يف اـــميسال ،ةــيلاملاو ةـــيقيقحلا ناـــترئادلا –
،ةمادتسالاو ةسفانملاو

،يمومعلا قافنإلاو بئارضلاو ليومتلاو ضورقلاو دوقنلا –

زاــــغـــلاو طــــفنــــلاو ةــــقاـــطـــــلاو هايـــملاو فيظوـــتلاو لمـــعــــلا –
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ةنمقرلاو

،مــــسق ســيئر يرـــشبلا لاـــملا سأر مـــسق سأرـــي :٨ ةّداملا
.تاسارد ءاسؤر )٤( ةعبرأو تاسارد )2( اريدم هدعاسيو

،سلجملا ءاضعأ ديوزتب يرشبلا لاملا سأر مسق فلكي
: ءاضعأ اميسال

،يمقرلا لوحتلاو يرشبلا لاملا سأرو تاءافكلا ةنجل –

،ةينطاوملا ةكراشملاو ةيطارقميدلا تاراسملا ةنجل –

،جراخلاب نيميقملا نييرئازجلا ةنجل –

،ميلاقألاو ةحصلاو ةيفارغوميدلا ةنجل –

ةصاخ ،هصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا تامولعملا ةفاكب
: يتأي امب ةلصلا تاذ تامولعملا

نيوكتلاو ةـينطولا ةــيبرتلا اـــميس ال ،مـــيلعتلا ةــــموظنم –
ةقلعتملا كلت وأ راكتبالاو ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو ينهملا

،صاخشألا تاءافكب

اهريغو ةضايرلاو ةفاقثلاو ةيوعمجلا ةايحلاو بابشلا –
،نطاوملل ةيهافرلا نمضت يتلا تاعاطقلا نم

امو يعامتجالا هافرلاو ةحصلا ماظنو نيغلابلا تاراهم –
.ةيئارشلا ةردقلاو لخدلاو فيظوتلاب قلعتي

سأر ريوطتو نـيوكت ةــــعباتمو مييــــقت يف كلذ لــــك بـــصي
.ينطولا يرشبلا لاملا

نييـــعامتجالا كـــسامتلاو ةــــيامحلا مـــسق سأرــــي :٩ ةّداملا
ءاسؤر )٤( ةعبرأو تاسارد )2( اريدم هدعاسيو ،مسق سيئر
.تاسارد

ءاضعأ ديوزتب نييعامتجالا كسامتلاو ةيامحلا مسق فلكي
 : ءاضعأ اميسال ،سلجملا

،ميلاقألاو ةحصلاو ةيفارغوميدلا ةنجل –

،يمقرلا لوحتلاو يرشبلا لاملا سأرو تاءافكلا ةنجل –

،جراخلاب نيميقملا نييرئازجلا ةنجل –

،ةينطاوملا ةكراشملاو ةيطارقميدلا تاراسملا ةنجل –

ةصاخ ،هصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا تامولعملا ةفاكب
: يتأي امب ةلصلا تاذ تامولعملا

ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيعامتجالا ةلادعلا سيركت أدبم –
،ةمادتسالاو يعامتجالا جامدإلاو نماضتلا ىلع ةمئاقلا ةفصنملا

،ةحايسلاو لقنلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ميلاقألا كسامت –

نــــماضتلاو ةــــيعامتجالا ةــــمظنألاو يـــــعامتجالا ناــــــمضلا –
.ةحصلاو

ةاــــــــكاحـملاو تاــــــموـــــلعملا دراوــــــــم مــــــسق سأرـــــي :0١ ةّداملا
سلجملا ماسقأو لكايهل ةدعاسمو امعد فلكي ،مسق سيئر
 : يتأي امـب ،ىرخألا

،اهنيزختو ةيئاصحإلا تانايبلا ةجلاعمو عمج –
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تاساردلا ءاسؤرو تاساردلا يريدم ماهم عزوت:2١ ةّداملا
.سلجملا سيئر نم ررقم بجومب ،ماسقألا لخاد

ةعباتمب ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ةيريدم فلكت :3١ ةّداملا
: ةكارشلاو نواعتلا تافلم فلتخم رييستو

ممألا ةـــــموــــظنم تالاــــكو عـــــم : يلــــخادلا ديـــــعصلا ىلـــــع –
يف ةيبنجألاو ةيلودلا تايلثمملا فلتخم عم اذكو ةدحتملا
،رئازجلا

ةــيراقلاو ةـــيلودلا تاــــــيعمجلا عـــــم : يلودلا ديعصلا ىلع –
،ةلثامملا تائيهلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا سلاجملل ةيوهجلاو
فلتخم يف ةريظنلا ةـــلثامملا تاــئيهلاو ســـلاجملا عم اذــــكو
.ملاعلا قطانمو نادلب

: نيتيعرف )2( نيتريدم لمشتو ،ريدم ةيريدملا سأري

،ةكارشلاو نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةيلودلا تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا –

قــــــئاثولاو تاــــيرشنلاو لاــــصتالا ةــــيريدم فـــــلكت :٤١ ةّداملا
ةقثبنملا طئاسولاو قئاثولا عيمج زاجنإو ريضحتب فيشرألاو
ىلع ســلجملا ةباوبب فـــــلكت امك ،ةـــهج نـــم ،ســـلجملا لاغــــشأ نع
،يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع هتاباسح ةرادإو ،تنرتنإلا

قئاثولا عمجب ةيريدملا فلكت ،كلذ ىلع ةدايز .ىرخأ ةهج نم
عمجو ،ءاضعألا فرصت تحت اهعضوو سلجملا لاغشأل ةديفملا

.هيلع ةظفاحـملاو سلجملا فيشرأ ةجلاعمو

فيشرألاو قئاثولاو تايرشنلاو لاصتالا ةيريدم لمشت
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث

،قئاثولاو تايرشنلل ةيعرفلا ةيريدملا –

،ةمجرتلاو لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا –

.فيشرألل ةيعرفلا ةيريدملا –

فــــيشرألاو قـــئاثولاو تاـــيرشنلاو لاــــصتالا رــــيدم دـــــعاسي
لاغشأ رضاحمو ةيمسرلا تارشنلاب فلكم تاسارد سيئر
.سلجملا

يمدختسم رييستب لئاسولا ةرادإ ةيريدم فلكت :٥١ ةّداملا
قئاثولا جاتنإو ،اهذيفنتو ةينازيملا دادعإو ،هئاضعأو سلجملا
سلجملا ةزهجأو لئاسو ةنايص اذكو سلجملا لاغشأل ةديفملا

.هتادعمو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لئاسولا ةرادإ ةيريدم لمشت

،سلجملا ءاضعأو يمدختسمل ةيعرفلا ةيريدملا–

.خاسنتسالاو ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا–

.ةبساحـملاو ةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا–

،هترادإو سلجملا تانايبو تايطعم زكرمعضو –

،هترادإو رارقلا ذاختاو يجيتارتسالا ةظقيلا ماظنعضو –

 ،هترادإو ةيداصتقالا ةاكاحـملا زكرمعضو –

،هترادإو قاوسألاو تاسسؤملل زايتمالا زكرمعضو –

،هطيشنتو تايكولسلا ةسارد قيرفعضو –

تاودأو جذاــــمنو تاــــنايبلاب ســــلجملا لاــــغشأ دــــيوزت –
،ليلحتلا

ةزــــهجأ فرــــصت تــــحت تاـــــمولعملا دراوـــــم عــــيمج عـــــضو –
.هماسقأو سلجملا

ةاـــــــكاحـملاو تاـــــــمولعملا دراوـــــم مـــــسق لـــــمشي :١١ ةّداملا
: )2( نيتيريدم

،تايلآلاو جذامنلا ةيريدم –

.ةيتامولعملا ةموظنملا ةيريدم –

ةقلعتملا ةمظنألا عضوو دادعإب تايلآلاو جذامنلا ةيريدم فلكت
لالخ نم ،رارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملا ةيجيتارتسالا ةظقيلاب
تاساردلاب مايقلاو ةيداصتقالا ةاكاحـملا زكرم رييستو ثادحتسا

زـــــــكرــــم رــــــييستو ثادــــحتسا ىلإ ةــــفاضإلاب ،يــــكوـــــــلسلا لـــــيلحتلاو
تاــــنايبلا عــــمجب اــــضيأ ةـــــيريدملا فـــــلكتو .تاــــسسؤملل زاــــيتما
فرــــــصت تــــحت اـــــهعضوو اــــــهتجلاعمو ســــــلجملا لاــــــغشأل ةدـــــيفملا
.ءاضعألاو لكايهلا

تاــــــيرـــيدــم )٤( عـــــبرأ تاـــيلآلاو جذاـــمنلا ةـــــيرــــيدم لـــــمشت
: ةـــيعرف

ذاختاو ةيجيتارتسالا ةظقيلا ماظنل ةيعرفلا ةيريدملا –
 ،رارقلا

 ،ةيداصتقالا ةاكاحـملا زكرمل ةيعرفلا ةيريدملا –

،نييكولسلا ةساردلاو ليلحتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

.قاوسألاو تاسسؤملل زايتمالا زكرمل ةيعرفلا ةيريدملا –

عضوو ثادحتساب ةيتامولعملا ةموظنملا ةيريدم فلكت
اـــهبلطتت يـــتلا تالاـــجملا نــــم لاــــجم لــــكل تاـــمولعملل كــــنب
رــــيبادتلاو تاـــمولعملا عـــضوب ماـــيقلا اذـــكو ،ســـلجملا لاــــغشأ
ةيريدملا فلكتو .تامولعملا نمأو ةيامحل ةيرورضلا ةيئارجإلا
فرصت تحت سلجملا لاغشأل ةديفملا تانايبلا عضوب اضيأ
.ءاضعألا

)2( نيتيرـــــيدم ةــــيتامولعملا ةــــموظنملا ةــــيريدم لمــــشت
: نيتيعرف

،تامولعملا كونبل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةيتامولعملا ةموظنملل ةيعرفلا ةيريدملا –
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٥1٤1 ماع نابعش32 يف خرؤمـلا7٠-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
لدـــــــعملا  ،تاــــنيمأتلاب قـــــــلعتملاو٥991 ةـــنس رـــــــياني٥2 قـــــــفاوملا

،ممتملاو

خرؤـــــمـلا7٤2-٥1 مــــقر يــــسائرلا موــــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
٥1٠2 ةــنس رـــبمتبس61 قـــفاوـــملا63٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ2 يف

قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت  نـــمضتملاو
،هنم321 ىلإ8٠1 داوملا اميس ال ،ماعلا

21 يف خرؤمـلا732-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددـــــــــحي يذـــــــلا٠2٠2 ةــــنس تـــــــشغ13 قــــــفاوــــــــملا2٤٤1 ماـــــع مرـــــــحم
يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا ةصاخلا ريبادتلا
)91 - دــــيفوك( اـــنوروك سورــــيف ءاـــبو راـــشتنا نـــم ةــــياـــــــقولا راــــطإ

،هنم7 ةداملا اميس ال ،هتحفاكمو

62 يف خرؤــــمـلا96-٠2 مـــــقر يذــــيفنتلا موــــسرمـلا ىـــضتقمبو –
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاوملا1٤٤1 ماع بجر
)91 - دــــيفوـــــــــك( انوروـــــــــك سورــــــــــيف ءاــــــبو راـــــــــشتنا نـــــــم ةــــــــياــــقولا

،ممتملاو لدعملا ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرمـلا نم7 ةداملا ماكحأ ممتت : ىلوألا ةّداملا
تــشغ13 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع مرــــحم21 يف خرؤــــمـلا732-٠2 مــــقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

........................ ةدقاعتملا ةحلصملا نكمي:7 ةّداملا''
.قوسلا يف ةلوادتملا راعسألا )ىتحرـييغت نودب(

ةدقاعتملا ةحلصملا ضفر ىلع بـــترتي ناــــك اذإ ،هــــنأ رــــيغ
،يلودــلا ديـــعصلا ىلـــع ةررــــقملا لـــــيومتلا وأ/و عــــفدلا دــــــعاوقل

،ةقفص ىلع ضوافتلا ةــبسانمب ةــــحلصملا هذـــــهب دـــــيكأ ررــــــض
ةــــــقفاوملا دـــــعبو ،اــــــيئاــنثتسا ةــــــحلصملا هذـــــــه نـــــــكمي هــــــنإف
،ينعملا رــيزولا وأ ةــيمومعلا ةــئيهلا لوؤــسم نـــم ةـــحيرصلا
صوـصنملا رــعسلا،باــسحلا دـــيصر ىلـــع ،ةـــيوستب موـــقت نأ

وأ اهعوضومل يضرملاو لماكلا ذيفنتلا لبق ةقفصلا يف هيلع
ةميقب ةلافك دـقاعتملا لــماعتملا ميدقت نود تاــقيبست حــنم
.''تاقيبستلا عاجرإب ةلداعم

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرــــملا اذــــــه رـــــشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف61 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بــــجر٤ يف رــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

سيئرو ناويدلا سيئرو ماعلا نيمألا بصانم :٦١ ةّداملا
رــــــيدمو رــــيدملاو صـــــيخلتلاو تاــــساردلاب فـــــلكملاو مــــسقلا
يف ايلع فئاظو ،تاساردلا سيئرو ريدملا بئانو تاساردلا
اميس ال ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل عضختو ةلودلا

ناخرؤملا822–٠9و622–٠9 مقر نايذيفنتلا ناموسرملا اهنم
.هالعأ ناروكذملاو٠991 ةنس ويلوي٥2 يف

يف سلجملل ةيعرفلا تايريدملا ميظنت ددحي:٧١ ةّداملا
ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم ررقم بجومب ،بتاكم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو سلجملا سيئرو

٥٥3–71 مــقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت :٨١ ةّداملا
ةـنــس رـبــمــسـيد7 قفاوملا93٤1 ماـع لوألا عيـبر81 يف خّرؤـملا

سلـجملل ةـينقـتلاو ةيرادإلا ةـنامألا ميظـنت نمـضــتــملاو71٠2
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

ىلإ لوعفملا ةــيراس هـــــقيبطتل ةذــــختملا صوــــصنلا ىــــقبت
.موسرملا اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا رودص نيح

ّةيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــــه رـــــشني :٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــــياربف61 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بــــجر٤ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
––––––––––H––––––––––

2٤٤١ ماـــــع بـــــــــجر٤ يفخّرؤـــــم2٧-١2 مــــقر يــــــسائرموـــــــسرم
موــــــسرــملا ممــــــتي ،١202 ةنـــــس رــــــــيارـــــبف٦١قـــــــفاوــــــملا
2٤٤١ ماع مرحم2١يفخرؤــــملا٧32-02 مــــقر يــــسائرلا
ريبادتلا ددـــــــحي يذــــلا0202 ةــنس تـــــــــشغ١3 قــــفاوـملا
ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا ةصاخلا

انوروك سورـــيف ءاـــبو راـــشتنا نـــم ةــــياقولا راــــطإ يف
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و7-19 ناــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

11٤1 ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةــيمومعلا ةــبساحملاب قــــلعتملاو٠991 ةــــنس تــــشغ٥1 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ماــــــع مرــــحم72 يف خرؤـــــمـلا22-٠9 مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا
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ةلمعتسملاو ريركتلا تايلمع نع ةجتانلا داوملا : نيزنبلا •
ةرارشب لعتشت يتلا تارايسلا تاكرحم يف دوقوك اساسأ

.اهب لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا وأ تافصاوملل اقفو

ةلمعتسملاو ريركتلا تايلمع نع ةجتانلا ةداملا : توزاملا •
راطإ جراخ طغضلاب لغتشت يتلا تاكرحملا يف دوقوك اساسأ
ةـــــفصرألا ىلـــــع عــــيبلا طاــــــــقن ءاـــنـــــثتساب ،ةيرحبلا تاطاشنلا
لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا وأ تافصاوملل اـــــــقفو ةــــيرحبلا

.اهب

: نمضتت يتلا ،”ةعيمملا لورتبلا تازاغ”–

ناــــتوبلا: بـــــــئاسلا يراــــــجتلا عـــيمملا لورــــتبلا زاـــــــــــغ •
،نيبئاس امهقيوست متي ناذللا ةلئاسلا امهتلحرم يف نابوربلاو
وأ تافصاوملل اقفو ،ليوحتلاو ريركتلا تايلمع نع ناجتانلاو
.اهب لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا

هـــتلحرم يف ناـــتوبلا: أــــبعملا عــــيمملا لورــــتبلا زاـــــغ •
دحك غـك31 نزوــب تاروراــق يف هــقيوست متي يذــلا ةــلئاسلا
يف هقيوست متي يذلا ةلئاسلا هتلحرم يف نابوربلاو ،ىصقأ
قــــيرط نــــــــع  جتاــــــنلا ،ىــــصقأ دـــــحك غـــك53 نزوــــــب تاروراــــــق
وأ تاــــفصاوملل اـــقفو ،ناـــتوبلا وأ ناـــبوربلا ةـــئبعت تاـــيلمع
.اهب لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا

نابوربلا نــــم طـــيلخ: دوــــقو - عــــيمملا لورـــــتبلا زاـــــغ •
اــقفو ،دوــــقوك لـــــمعتسملا ةـــــلئاسلا اــــمهتلحرم يف ناـــــــتوبلاو
.اهب لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا وأ تافصاوملل

: يتأي ام موسرملا اذه موهفم يف دصقي:3 ةّداملا

نيزختو لقنو نيومت تاطاشن لـك: عــــيزوتلا ةـــــلسلس –
يف ةروــكذملا تاـــجتنملا نـــم رـــثكأ وأ دــــحاو جـــتنم قــــيوستو
.هالعأ2 ةداملا

رثكأ وأ ادحاو اجتنم لمعتسي صخش لك: كلهتسملا–
: نيب زييمتلا متيو .هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تاجتنملا نم

دوــقولا عيب طاــقن ىدـــل نّوـــمتي يذــــلا يداـــعلا كلــــهتسملا •
نم أبعملا عيمملا لورتبلا زاغ عـيب طاـــقن ىدــــل وأ ةــــئزجتلاب
.ةصاخلا هتاجايتحا لجأ

ةيدعاقلا مالتسالا ةأشنم لمعتسي يذلا ةلمجلاب كلهتسملا •
ةرشابم ةصاخلا هتاجايتحا لجأ نم نّومتي يذلاو هب ةصاخلا
.نيعزوملا ىدل

ةـــــــيدعاق تآـــــشنم: ةـــــيساسألا ةـــــيدـــــعاقلا تآـــــشنملا–
مـــكحب ،رــبتعت يــتلا عــيمملا لورـــتبلا زاـــغو دوـــقولا عـــيزوتل

ةسراممل ةيرورض ،عيزوتلا ةــــلسلس يف اـــهعقوم وأ اــــهمجح
نوـــكيو اـــيجيتارتسا اـــعباط يـــستكت وأ ةــــينعملا ةــــطشنألا
دوــــيقلا بـــبسب ةـــياغلل اـــبعص وأ الــــيحتسم اــــهئاشنإ ةداــــعإ
لـــثمتتو .ةـــيداصتقالا وأ ةـــينوناقلا وأ ةـــيفارغجلا وأ ةــــيداملا

ةلسلسل ةيلوألا ةيدعاقلا تآشنملا يف ةيدعاقلا تآشنملا هذه
: نيب زييمتلا متيو .عيزوتلا

ةيناثلا ىدامج٨2 يفخّرؤم3٦-١2 مقر يذيفنتموسرم
ددــــــــــحي ،١202 ةــــــنس رـــــيارــــــبف١١قــــــفاوــــــملا2٤٤١ ماـــــــــــــع
تازاـــغو دوــقوــلا عاونأ عيب راعسأ باسح ةــــيجهنم
.ةينطولا قوسلا يف ةـــعيمملا لورــتبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عـــــيبر41 يف خرؤـــــمـلا31-91 مـــــقر نوـــــناقلا ىــــضتقمبو –
يذــــــلا9102 ةـــــنس رــــبمسيد11 قـــــفاوــــــملا1441 ماــــع يــــناثلا

،هنم051 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن مظني

يف خرؤـمـلا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةـنس رــبمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــمـلا361-٠2 مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

32 يف خرؤملا06-70 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو7002 ةنس رـــياربف11 قـــفاوملا8241 ماــــع مرـــحم

راعسأو ةافصملا ماخلا طفنلا لوخد دنع عيبلا راعسأ ديدحت
عيزوتلا دنع حبرلا دودــحو ةاـــفصملا نـــم جورــــخلا دـــنع عـــيبلا

يف كالهتسالل ةهجوملا ةيلورتبلا تاجوتنملا عيب راعسأو
،ةينطولا قوسلا

يف خرؤملا2٠3-٥1 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رــفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

مــقر نوـــناقلا نـــم٠٥1 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يـناثلا عـــيبر41 يف خرؤمـلا91-31

اذــــــه فدـــــهي ،تاـــــقورـــــــحملا تاـــــطاشن مـــــــظني يذــــــلا9102 ةـــــنس
لورــــــتبلا تازاـــــغو دوــــــــــقولا عاوــــنأ ةــــمئاق دـــــيدحت ىلإ موــــسرـــملا
قوسلا يف اهعيب راعسأ باسح تايفيكو ةيجهنم اذكو ةعيمملا
.ةينطولا

لورـــتبلا تازاــغو دوـــقولا عاوـــنأ ةـــمئاق لــــثمتت:2 ةّداملا
: يف موسرملا اذهب ةينعملا ةعيمملا

: نمضتي يذلا،”دوقولا”–



2١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع بجر٥
9م١202 ةنس رياربف٧١

يناثلا لصفلا

ةافصملا نم جورخلا دنع راعسألا

ةــنس لــــك يف تاــــقورحملا طـــبض ةــــطلس موــــقت:7 ةّداملا
دنع” ةعيمملا لورتبلا تازاـــغو دوــــقولا راـــعسأ باـــسحب ،ن
ىلــــــع ،كالـــــــهتسالا موـــــــسر نود ،”ةاـــــفـــصملا نــــم جورــــــــخلا
: ةـــــيتآلا رــــــيياعملا ساـــسأ

،نورركملا اهلمحتي يتلا ةعقوتملا ءابعألاو فيلاكتلا–
،تافثكملا وأ/و ماخلا لورتبلا ءارش فيلاكت نود

تافثكملا وأ/و ماــخلا لورــــتبلل ةـــعقوتملا ءارــــشلا ةــــفلكت–
اقفو اــهباسح مـــتي يـــتلا ،ن ةـــنسلا يف ةاــــفصملا اــــهلوخد دــــنع
،هب لومعملا ميظنتلل

ةئاملا يف )٠1( ةرشع زواــــجتي نأ نــــكمي ال حــــبر شـــــماه–
.ةفلكتلا رعس نم

ةــعقوتملا ءاــبعألاو فـــيلاكتلا لــــمشت نأ بـــــجي :8 ةّداملا
،تاـــفثكملا وأ/و ماــخلا لورـــتبلا ءارـــش ةــــفلكت نود ،ن ةــــنسلل
: نورركملا اهلمحتي يتلا

،ليغشتلا فيلاكت–

،ةيلاملا فيراصملا–

: تاكالتهالا–

،ةدوجوم تارامثتسا •

تاـــطاشنلا ةـــيرارمتسال ةــــيرورض دــــيدجت تاراـــمثتسا •
،ةينطولا قوسلا ةيبلتب ةصاخلا

.ةديدج تارامثتسا •

.ةميدقلا تآشنملا قلغب ةقلعتملا ءابعألا–

دنع“ راــــعسألا تاــــقورحملا طــــبض ةـطلس ددــــحت:9 ةّداملا
ساسأ ىلع ،كالــهتسالا موـــسر نود ،”ةاـــفصملا نــــم جورــــــخلا
: ةيتآلا رصانعلا

تاــــــــعقوتلاو2 - ن ةـــــنسلل جــــــئاتنلا تاـــــباسح لودـــــج–
،1 - ن ةنسلل ةيماتتخالا

هددحت جذومن بسح ،ن ةنسلل ةعقوتملا ءابعألا لودج–
،تاقورحملا طبض ةطلس

.ن ةنسلل جوتنم لكل عقوتملا جاتنإلا–

،هالــعأ ةروــكذملا تاــمولعملا ميدقت نــيرركملا ىلــع نيـــعتي
ةنسلا نم ليربأ03 خيرات لبق تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ

.دح ىصقأك1-ن

لـــــــقن بـــيبانأ: دوــــقولل ةــــيساسألا ةــــيدعاقلا تآــــشنملا –
،بـــــيبانألا هذــــــــهب ةـــطبترملا نـــــيزــــــختلا تاـــــعدوــــتسمو دوــــــقوــــــلا

وأ ماـــــــخلا لورــــتبلا يفاـــــصمب ةــــطبترــملا لـــــــيمحتلا تاردــــحنمو
كلذكو ءىناوملا تاعدوتسمو ليوحتلا عناصمب وأ تاــفثكملا
قوــــــسلا دـــــيوزتل ةــــيرورض رـــــبتعت عــــيزوتلل ةـــــيدعاق ةأـــــشنم يأ
.ايجيتارتسا اعباط يستكت وأ دوقولاب ةينطولا

: عيمملا لورتبلا زاغل ةيساسألا ةيدعاقلا تآشنملا –
نـــــيزختلا تاــــعدوتسمو عـــــيمملا لورـــــتبلا زاـــــغ لـــــقن بـــــيبانأ
ةـطبترملا لـــــيمحتلا تاردــــــحنمو ،بــــــيبانألا هذــــــهب ةـــــطبترملا

لــــيوحتلا عـــــناصمب وأ تاــــــفثكملا وأ ماــــــخلا لورـــــتبلا يفاـــــصمب
ديوزتل ةـيرورض رـــبتعت عـــيزوتلل ةــــيدعاق ةأـــشنم يأ كلذـــــكو
اـــــــعباط يـــــستكت وأ عـــــيمملا لورـــــتبلا زاــــــغب ةـــــينطوـــلا قوــــــسلا
.ايجيتارتسا

ةــــــسراممب هـــــل صــــخرم يوـــنعم صــــخش لـــــك : رّرــــكملا–
.ينطولا بارتلا يف تافثكملا وأ/و لورتبلا ريركت طاشن

اهعفدي يتلا ةلداعتملا ةـفيرعتلا: لاـــمعتسالا ةفــــيرعت–
ماظن ريس تاـيفيك مـــظني يذــــلا مــــيظنتلل اــــقبط ،نوــــعزوملا

لامعتسا دعاوقو ةيلورتبلا تاجتنملا لقن تافيرعت ةلداعم
.ةيلورتبلا تاجتنملا نيزختل ةيدعاقلا تآشنملا

طاشن ةسراممب هل صخرم يونعم صخش لك: لّوحملا–
.ينطولا بارتلا يف تاقورحملا ليوحت

هيدل يونعم وأ يعيبط صخش لك: ةئزجتلاب عئابلا–
رثكأ وأ دحاو جــتنمل ةــئزجتلاب عيب طاــشن ةــسراممل داــمتعا

.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تاجتنملا نم

لورتبلا زاغو دوقولا عيب راعسأ فلتخم لثمتت :4 ةّداملا
: يتأي اميف ةينطولا قوسلا يف عيمملا

نورّركملا اهّقبطي يتلا ةافصملا نم جورخلا دنع راعسألا–
،نيعزوملا ىلع نولّوحملاو

نيـــــــــعئابلا ىلــــــــع نوـــــّعزوـــــــملا اــــــــهـــقبطي يــــــتلا عـــــيبلا راــــــــــعسأ–
،ةئزجتلاب

ةئزجتلاب نوعئابلاو نوّعزوملا اهقبطي يتلا عيبلا راعسأ–
.نيكلهتسملا ىلع

.ينطولا بارتلا ربع ةدحوم هالعأ ةروكذملا راعسألا

باسحب ،ايونس تاقورحملا طبض ةطلس موقت :5 ةّداملا
ةداملا يف ةروكذملا عيمملا لورتبلا زاغو دوقولا راعسأ غيلبتو
لورتبلا زاغو دوقولا راعسأو كالهتسالا موسر نود ،هالعأ4
.موسرلا عيمج عم عيمملا

،هالعأ4 ةداــــملا يف ةروــــكذملا راــــعسألا نــــمضتت :6 ةّداملا
نوعئابلاو نوعزوملاو نورركملا اهلمحتي يتلا فيلاكتلا

.حبر شماه عم ةئزجتلاب
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ةعقوتملا ءابعألاو فـيلاكتلا لــــمشت نأ بـــــجي :51 ةّداملا
فيراصملاو لـيغشتلا فــــيلاكت ،عــــيبلا ةــــلحرم يف ن ةــــنسلل
.تارامثتسالا كالتهاو ةيلاملا

عــــــيبلا راــــعسأ تاــــقورحملا طـــــــبض ةــــطلس ددــــــحت:61 ةّداملا
: ةيتآلا رصانعلا ساسأ ىلع ،موسرلا نود ،نيكلهتسملل

ةيماتتخالا تاعقوتلاو2-ن ةنسلل جئاتنلا تاباسح لودج–
،1-ن ةنسلل

هددحت جذومنل اـــقفو ،ن ةـــنسلل ةـــعقوتملا ءاـــبعألا لودــــج–
،تاقورحملا طبض ةطلس

.ن ةنسلل جوتنم لكل ةعقوتملا تاعيبملا–

،هالـعأ ةروــكذملا تامولعملا ميدــقت نيــعزوملا ىلـــع نّيـــعتي
ةنسلا نم ليربأ03 خيرات لبق تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ

.دح ىصقأك1 - ن

سماخلا لصفلا
ءابعألا قيقدتو فيلاكتلا ضيفخت

باسح لــبق تاــــقورحملا طــــبض ةــــطلس موــــقت:71 ةّداملا
ةدوــــج نـــم ققـــــحتلاب ،هالــــعأ4 ةداــــملا يف ةروـــــكذملا راـــــعسألا
نم دكأتلابو نوعزوملاو نورركملا اــهلسري يــتلا ةـــمولعملا
ةقبطملا ةيئارجالاو ةــيميظنتلاو ةــــينوناقلا ماــــــكحألا مارـــتحا

.ةيلاملا ةمولعملا دادعإ راسم يف

وـــــــــعزوـــــــــمو وـــــــلوــــــحمو وررــــــكم ىــــــــعسي نأ بــــــجي :81 ةّداملا
،فيلاكتلا ضيفخت ىلإ ،عيمملا لورتبلا زاغو دوقولا تاجوتنم
: يتأي ام لالخ نم اصوصخ

،ةقاطلاو تامدخلا تاقفنو ةماعلا فيلاكتلا يف مكحتلا–

اهرييستو ةيتسجوللا تامدخلا ةلسلسو تايلمعلا نيسحت–
،يلآلا

،تاـطاشنلا عـــمو مـــــجحلا عم يلــــخادلا مــــيظنتلا فـــــييكت–
لــــصفو تاءارــــجإلاو قرــــطلاو فـــئاظولاو لـــــكايهلا اــــميس ال
.ماهملا

،يرود لكشب تاقورحملا طــبض ةـــطلس موــــقت:91 ةّداملا
نـــيرركملا ةـــيلاعفب ةــــقلعتملا بــــناوجلاو فــــيلاكتلا ةــــبقارمب
فيراصملا قيقدت تايلمع لالخ نم نيعزوملاو نيلوحملاو
.فيلاكتلاو

لاثتمالا نيــــعزوملاو نيـــــلوحملاو نـيرركملا ىلــــع نّيــــــعتي
.قيقدتلا ريراقت تاجاتنتسال

دودــــحو رـــيياعم دـــيدحت تاـــقورحملا طـــبض ةــــطلس نـــــكمي
.قيقدتلا ريراقت ساسأ ىلع ،ءابعألاوأ فيلاكتلا ضعبل

،”ةافصملا نـم جورــــخلا دــــنع“ راــــعسألا قــــبطت:01 ةّداملا
7 نم داوملا يف ةروكذملا ةيجهنملل اقفو اهباسح متي يتلا
.نيلوحملاو نيرركملا ىلع ،هالعأ9 ىلإ

ثلاثلا لصفلا

ةئزجتلاب نيعئابلل عيبلا راعسأ

،ن ةنس لك يف تاقورحملا طبض ةطلس موقت:11 ةّداملا
نيـــــعئابلل ،كالـــــهتسالا موـــــسر نود ،عـــــيبلا راـــــعسأ باـــــسحب
: ةيتآلا ريياعملل اقفو ،ةئزجتلاب

نوــعزوملا اــهلمحتي يــتلا ةــعقوتملا ءاــبعألاو فــيلاكتلا–
ىلــــع روـــبعلا ةـــفلكتو تاـــجتنملا ءارـــش فــــيلاكت كلذ يف اـــــمب

بـــــسح اــــهباسح مــــتي يـــــتلاو ةــــيساسألا ةـــــيدـــعاقلا ةأـــــشنملا
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةددحملا لامعتسالا ةفيرعت

ةـــئاملا يف )٠1( ةرــــشع زواـــجتي نأ نـــكمي ال حبر شــــماه–
.ةفلكتلا رعس نم

ةعقوتملا ءابعألاو فــيلاكتلا لــــمشت نأ بــــجي:21 ةّداملا
لـــــــيغشتلا فـــــيلاكت ،نوــــــعزوملا اــــــهلمحتي يــــــتلا ن ةــــــنسلل
.تارامثتسالا كالتهاو ةيلاملا فيراصملاو

،عيبلا راعسأ تاقورحملا طـــبض ةـــطلس ددــــحت :31 ةّداملا
ساــــسأ ىلـــــع ،ةـــــئزجتلاب نيــــــعئابلل ،كالــــــهتسالا موـــــسر نود
: ةيتآلا رصانعلا

تاــــــعقوتلاو2-ن ةــــــنسلل جـــــئاتنلا تاــــباسح لودـــــــــج–
،1-ن ةنسلل ةيماتتخالا

هددحت جذومنل اقفو ،ن ةنسلل ةعقوتملا ءابعألا لودج –
،تاقورحملا طبض ةطلس

.ن ةنسلل جوتنم لكل ةعقوتملا تاعيبملا–

ىلإ ،هالعأ ةروكذملا تامولعملا ميدقت نيعزوملا ىلع بجي
.1-ن ةنسلا نم ليربأ03 خيرات لبق تاقورحملا طبض ةطلس

عبارلا لصفلا

نيكلهتسملل عيبلا راعسأ

،ن ةنس لك يف تاقورحملا طبض ةطلس موقت:41 ةّداملا
،كالـهتسالا موــسر نود ،نيــكلهتسملل عــيبلا راــعسأ باــسحب
: ةيتآلا ريياعملل اقفو

يف امب ،نيكلهتسملل عيبلا ةلحرم يف ءابعألاو فيلاكتلا–
،تاجتنملا ءارش ةفلكت كلذ

ةــئاملا يف )٠1( ةرـــشع زواـــجتي نأ نـــكمي ال حـــبر شـــماه–
.ةئزجتلاب نيعئابلل موسرلا عيمجب عيبلا رعس نم
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ةيناثلا ىدامج٨2 يفخّرؤم٤٦-١2 مقر يذيفنتموسرم
ددـــــــــحي ،١202 ةـــــــنس رـــــــــــيارــــبف١١قــــــفاوــــــملا2٤٤١ ماـــــــع
تاـــفثكملاو ماــــخلا لورــــتبلا راـــعسأ دـــيدحـت ةـــيجهنم
يــــعيبطلا زاــــغلا عــيب رـــعسو ”ةاـــفصملا اـــــهلوخد دــــنع”

 .زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اــــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدعقلا يذ22 يف خرؤمـلا10-20 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءابرهكلاب قلعتملاو2002 ةنس رياربف5 قفاوملا2241 ماع
،ممتملاو لدعملا ،تاونقلا ةطساوب زاغلا عيزوتو

عـــــيبر41 يف خرؤــــــمـلا31-91 مــــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
مظني يذلا9102 ةنس ربمسيد11 قــــفاوملا1441 ماـــــع يناثلا

،هنم941و741 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

يف خرؤــمـلا٠73-91 مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خرؤملا193-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا7٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد21 قــــفاوملا82٤1 ماـــــع ةـــجحلا يذ
،موسر نود ،زاغلا عيب رعس طبض تاءارجإو تايفيك ددحي

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا قوسلا يف

02 يف خرؤملا982-80 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
ددحي يذلا8002 ةنس ربمتبس02 قفاوملا9241 ماع ناضمر
ةاــــــــفصملا هـــــلوخد دـــنع ماــــخلا لورـــــتبلا رـــــعس ةــــــيوست ةـــــيجهنم
قوسلا يف ةيلورتبلا تاجتنملا عيب رعس ديدحت يف لمعتسملا
،ةينطولا

يف خرؤملا203-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا5102 ةنس رــبمسيد2 قــفاوملا7341 ماــع رــفص02

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

نـــــــم941و741 نيـــــــتداملا ماــــــكحأل اــــــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا

فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا9102 ةنس ربمسيد11
راــــــــعسأ باـــــسح تاــــيفيكو ةــــيجهنم دـــــيدحت ىلإ موــــسرـــــملا اذـــــه
عـــيب رــــعسو ” ةافصملا لوخد دنع” تافثكملاو ماــخلا لورــــتبلا
قوـــــسلا يف زاـــــغلا يــــعزومو ءاــــبرهكلا يــــجتنمل يــــعيبطلا زاـــــغلا
.ةينطولا

سداسلا لصفلا
ةعيمملا لورتبلا تازاغو دوقولا راعسأ غيلبت

راعسألا غيلبتب تاقورحملا طبض ةطلس موقت:02 ةّداملا
نيــلوحملاو  نــيرركملل ،موــسر نود ،هالــعأ4 ةداــملا يف ةروـــكذملا

.1-ن ةنسلا نم وينوي03 خيرات لبق ررقم بجومب نيعزوملاو

ىلإ راعسألا هذه لاــسرإب تاــقورحملا طــبض ةـــطلس موـــقت
نـــم وـــينوي03 خـــيرات لــــبق تاــــقورحملاب فـــــلكملا رـــــيزولا
.دح ىصقأك1 - ن ةنسلا

طبــض ةــطلس موــقت ،ن ةــنسلل ةــيلاملا نوـــناق رادـــصإ دـــعب
لورتبلا تازاــغو دوـــقولا عـــيب راـــعسأ باـــسحب تاـــقورحملا
رــــيزولا ىلإ اــــهلاسرإو موـــسرلا لــــكب نيـــكلهتسملل ةــــعيمملا
.تاقورحملاب فلكملا

يفناج لوأ لبق تاقورحملا طبض ةطلس موقت:١2 ةّداملا
،نيـــــعزوــــملاو نيـــــلوــــــحملاو نـــــيرركملا راـــــطخإب ،ن ةــــنسلا نـــــم
عيمج عم ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا راعسألاب ،ررقم بجومب

.موسرلا

.بئارضلا ةرادإ ىلإ راعسألا هذه لسرت

31-91 مقر نوناقلا نم21 ةداملا ماكحأل اقبط:22 ةّداملا
ربمسيد11 قــفاوملا1441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41 يف خرؤـــــمـلا

اراــــعسأ ررـــقت نأ ةـــلودلا نـــكمي ،هالــــعأ روــــكذملاو9102 ةــــنس
،نيكلهتسملل ةعيمملا لورــــتبلا تازاـــغو دوـــقولا عاوـــنأ عــيبل
02 ةداملا يف ةروكذملا راـــعسألا نـــم لـــقأ ،موـــسرلا عـــيمج عـــم
.هالعأ

ةيوستب  تاقورحملا طــبض ةــطلس موــقت ،ةـلاحلا هذه يفو
.''ةافصملا نم جورخلا دنع'' راعسألا

ناونعب اــضيوعت اوــبلطي نأ نيــلوحملاو نــيرركملا نــكمي
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةلودلا اهضرفت يتلا تاعبتلا

06-70 مــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرــــــمـلا ماــــكحأ ىــــــغـــــلت:32 ةّداملا
7002 ةنس رياربف11 قفاوملا8241 ماع مرــــحم32 يف خرؤـــــملا

ةافصملا ماخلا طفنلا لوخد دنع عيبلا راعسأ ديدحت نمضتملاو
دــنع حـــبرلا دودـــحو ةاــــفصملا نـــم جورـــــخلا دـــــنع عـــــيبلا راــــــعسأو
ةـــــــهـــــجوـــــملا ةــــــيلورـــــتبلا تاــــــــــجوــــــــــتنملا عـــــــــيب راـــــــــعسأو عـــــــيزوـــــــــــتلا
،ةينطولا قوسلا يف كالهتسالل

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني:42 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس رياربف

دارج زيزعلا دبع
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عم هباسح متي يذلا ،جاتنإلل ةيداصتقالا ةفلكتلا رعس–
،هاندأ٥ ةداملا يف ةحضوملا سيياقملا ةاعارم

يف ميلستلا طاقن دنع بيبانألا ةطساوب لقنلا ةفيرعت–
اــــهباسح مــتي يتلا ،جـــتنملل بيـــبانألا ةــــطساوب لقــــنلا ماـــظن
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو

عــم جاــتنإلل ةــيداصتقالا ةـــفلكتلا رـــعس بســـحي:٥ ةّداملا
: ةيتآلا رصانعلا ةاعارم

،جاتنإلا ماجحأ–

،ةيطايتحالا زاغلا ماجحأ–

،ةيلورتبلا تايلمعلا تاجايتحال هايملا جارختسا–

،ريوطتلاو ثحبلا تارامثتسا فيلاكت–

ءابعألاو ةيلاملا تاقفنلا كلذ يف امب ،ليغشتلا فيلاكت–
ىلإ اـــــهتداـــعإو عـــقاوملا نــــع يلـــختلا تاداـــــمتعاب ةـــــطبترملا

،ةيلصألا اهتلاح

،لقنلا ىلع ةبترتملا رئاسخلا–

261 ةداملل اقبط عبنملا تاطاشن ىلع ةقبطملا ةيابجلا–
1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خرؤملا31-91 مـــقر نوـــناقلا نـــم
،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.مصخلا لدعم–

روكذملا جاتنإلل ةيداصتقالا ةفلكتلا رعس باسحل :٦ ةّداملا
دراوــــــــم نيـــــمثتل ةــــينطولا ةــــــلاكولا لــــــسرت ،هالــــــعأ٥ ةداـــــــملا يف

٠3 لــبق ،تاــقورحملا طــبض ةـــطلس ىلإ )طـــــــــفنلأ( تاــقورـــحملا
،هالـــــعأ٥ ةداـــملا يف ةروــــكذملا رـــصانعلا ،1-ن ةــنسلا نــم لــيربأ

ةرـــــتفلا لالــــخ زاـــــغلاو طــــفنلا نــــماكم نـــم نـــمكم لــــكب ةــــقلعتملاو
هــــــــيلع قداــــصت يذـــــلا رـــــيوطتلا ططـــــخم يف ةددــــــحملا ةـــــيدـــــقاعتلا
 : ةيتآلا رصانعلا ءانثتساب ،طفنلأ

،لقنلا ىلع ةبترتملا رئاسخلا–

،عبنملا تاطاشن ىلع ةقبطملا ةيابجلا–

.مصخلا لدعم–

ادودحو ريياعم ددحت نأ تاــقورحملا طــبض ةــطلس نــكمي
.فيلاكتلاو راعسألا ضعبل

مـــــصخلا لدــــــــعم تاــــقورــــــــحملا طــــــبض ةــــــطلس ددــــــحت:٧ ةّداملا
ةفلكتل حجرملا طسوتملا عم لثامتملا ،هالعأ٥ ةداملا يف روكذملا

لـــــــــيومت ةـــــــقيرط ةاــــعارم عـــم ،ةـــــيدودرـــــملا لدــــــعم وأ لاـــــــملا سأر
.ريوطتلا عيراشم فلتخم

)%٥1( رشع ةسمخ ةبسن مصخلا لدعم زواجتي نأ نكمي ال
.ةئاملا يف

نيــــــــعئابلا تاـــــقورــحملا طــــــبض ةــــــــطلس غـــــّـلبت:٨ ةّداملا
نـــم وــينوي٠3 هاـــصقأ لــــجأ يف ،ررـــقم بـــجومب نــــيرركملاو
لوخد دنع’‘ تافثكملاو ماخلا لورتبلا عيب راعسأ ،1-ن ةنسلا

: يتأي امب موسرملا اذه موهفم يف دصقي:2 ةّداملا

نّوكتي ةــيداعلا فورـــظلا يف لـــئاس جوـــتنم : تافثكملا –
سمخ نم نوكتت ةيعيبط ةينيفاراب تاقورحم نم اساسأ
نـــــــع ةــــــجتان ،نوـــــبرك ةرذ )21( ةرـــــشع يـــــتنثا ىلإ تارذ )5(
ةجلاعم تادحو وأ عناصملا ىوتسم ىلع ليوحتلا تايلمع
.زاغلا

نــــع ةــــجتانلا5C+ روــــسكلا رــــعس باــــسح نــــم ىـــنثتسي
.ليوحتلا وأ ريركتلا تايلمع

زيمتت يتلا سايقلل ةئيبلا فورظ : ةيرايعملا فورظلا –
،وج10 طغضو نفلك51.882 وأ،ةــيوئام ةــجرد51 ةرارــح ةجردب
.لاكساب523101 وأ راب310.1 وأ

جوــــــتـــــــنــــــم رــــــــــــعـــــــس قراــــــــف : ةـــــــيراـــــــجـــــتـــــــــــلا ةدوــــــــــجـــــــــــلا قراـــــــف –
صــــــــــئاصخلا ضـــــــــعب بـــــــــبسب ةـــــيعجرــــملا تاـــــجتنملاب ةــــــــــنراقم
.هتجلاعم ىلع رثؤت يتلا ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا

نمضي يونعم وأ يــــعيبط صـــخش لــــك : زاــــغلا عزوــــم –
.بيبانألا ةطساوب يعيبطلا زاغلا عيزوت

ةــــيداعلا فورــــظلا يف لـــئاس جوـــتنم: ماـــخلا لورــــتبلا –
ىلع اضيأ يوتحيو ةيعيبط تاــقورحم نـــم اــساسأ نّوــــكتي
نيــــجورتينلاو نيـــجسكألاو تــــيربكلا نـــم ةــــيوضع تاــــبكرم
.نداعملا راثآو حلملا ىلإ ةفاضإلاب

ةروــــكذملا ةـــيعجرملا تاــــجتنملا راــــعسأ: عيبلا رـــعس–
.موسرملا اذه ماكحأل اقفو اهباسح متي يتلا ،هاندأ

جتني يونعم وأ يعيبط صخش لك: ءابرهكلا جتنم–
.ةينطولا قوسلا يف اهعيب لجأ نم ءابرهكلا

تاــــــفثكملاو ماــــخلا لورـــتبلا: ةــــيعجرملا تاــــــجتنملا–
.موسرملا اذهب قحلملا يف ددحم وه امك يعيبطلا زاغلاو

ةـــــــسراممب هـــــل صـــــخرم يوـــنعم صــــخش لـــــك: رّرـــــكملا–
.ينطولا بارتلا يف تافثكملا وأ /و لورتبلا ريركت طاشن

ميلستلا طاقن يف ،نيومتلاب موقي صخش لك: عئابلا–
: يتأي امب جتنملل بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن يف

،وأ ،نيرركملل تافثكملا وأ/و ماخلا لورتبلا•

.زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل يعيبطلا زاغلا•

نود ،يـــــعجرم جوـــتنم لــــك عـــيب راــــعسأ نوــــكت :3 ةّداملا
بارتلا لك ىوتسم ىلع ةدحوم ،كالــهتسالا موــسر باــــستحا
ةـبسنلاب يفاـــصملل ةـــمّلسملا ةـــيمكلا تــــناك اــــمهم ،يــــنطولا
يعزوـمو ءاـــــبرهكلا يــــجتنملو ،تاـــــفثكملاو ماــــخلا لورــــتبلل
 .يعيبطلا زاغلل ةبسنلاب زاغلا

نم ،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا راعسألا نّوكتت :٤ ةّداملا
: ةيتآلا رصانعلا
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راطإ يف اضيوعت اوبلطي نأ نيعئابلا نكمي ،ةلاحلا هذه يفو
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةلودلا اهضرفت يتلا تاعبتلا

ةدوـــــجلا قراوــــــف قــــيــــبـــــــطــــتو باـــــســــــــــح مــــتــــــــــي:١١ ةّداملا
عابملا يعيبطلا زاغلاو تافثكملاو ماخلا لورتبلل ةيراجتلا

اقفو ةـينطولا قوــسلا يف زاـــغلا يـــعزومو ءاـــبرهكلا يـــجتنمل
ذخألا عم تاقورحملا طبض ةطلس اهددحت يتلا ةيجهنملل
قوــــسلا يف ةـــــيعجرملا تاــــجتنملا صــــئاصخ راــــبتعالا نيـــــعب
.موسرملا اذهب قحلملا يف ةددحملاو ،ةينطولا

193-7٠ مـــــقر يذـــــــيفنتلا موــــــسرملا ماـــــكحأ ىـــــغلت :2١ ةّداملا
ةـــنس رــــبمسيد21 قـــــفاوملا82٤1 ماـــــع ةــــجحلا يذ3 يف خرؤـــــملا

نود ،زاغلا عيب رعس طبض تاءارجإو تايفيك ددحي يذلا7٠٠2
يذــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأ كلذــــكو ،ةـــينطولا قوـــسلا يف ،موــــسر
٠2 قـــــــفاوملا92٤1 ماــــــع ناـــــضمر٠2 يف خرؤـــــــــــملا982-8٠ مـــــــقر

لورتبلا رعس ةيوست ةيجهنم ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس
عــــيب رـــــعس دـــــيدحت يف لـــــمعتسملا ةاــــــفصملا هـــــلوخد دـــــنع ماـــــخلا
.ةينطولا قوسلا يف ةيلورتبلا تاجتنملا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني:3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس رياربف

دارج زيزعلا دبع

مـــــــتي يــــتلا ،كالــــــهتسالا موـــــسر نود ،ن ةــــــنسلل ’’ةاـــــــفصملا
7 ىلإ3 نـــــــم داوـــــملا يف ةروـــــكذملا ةــــيجهنملل اـــــــقفو اــــــهباسح
.هالـــــــــعأ

.بئارضلا ةرادإ ىلإ ،هالعأ روكذملا ررقملا لسري

هاصقأ لجأ يف تاقورحملا طبض ةطلس لسرت:٩ ةّداملا
،تاقورحملاب فـلكملا رـــيزولا ىلإ ،1-ن ةنسلا نـــم وينوي٠3
يــــعيبطلا زاــــغلا عيب رـــــعس ،ررـــقم بـــجومب نيــــعئابلا غــــلبتو

ةنسلل ةينطولا قوسلا يف زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل
ةيجهنملل اقفو هباسح متي يذلا ،كالهتسالا موسر نود ،ن
.هالعأ7 ىلإ3 نم داوملا يف ةروكذملا

.بئارضلا ةرادإ ىلإ ،هالعأ روكذملا ررقملا لسري

31-91 مقر نوناقلا نم21 ةداملا ماكحأل اقبط :0١ ةّداملا
رـبمسيد11 قــــفاوملا1441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41 يف خرؤـــملا

ارعس ررقت نأ ةلودلا نــكمي ،هالـــعأ روـــكذملاو91٠2 ةــــنس
يف زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل يعيبطلا زاغلا عـــيبل
نـم لــقأ  ،كالـــهتسالا موـسر نود ،ن ةــنسلل ةينطولا قوـــــسلا
 .هالعأ9 ةداملا يف روكذملا رعسلا

ءاــبرهكلا يـــجتنمو نيـــعئابلا ىلإ رـــــعسلا اذـــــه غيلبت مـــتي
بجومب تاقورحملا طبض ةطلس فرــط نـــم زاــــغلا يــــعزومو
.ن ةنسلا نم يفناج لوأ لبق ،ررقم

قحلملا
ةينطولا قوسلا يف ةيعجرملا تاجتنملا صئاصخ

I.ةينطولا قوسلا يف يعجرملا ماخلا لورتبلا صئاصخ

سايقلا ةقيرط

8921 د مااج

323 د مااج

79 د مااج

79 د مااج

79 د مااج

479 د مااج

4924 د مااج

7517 د مااج

0323 د مااج

6971 د مااج

6108.0

446.0

788.1

23-

92-

5.1

347

1.0

63.6

1.0

ةيوئام ةجرد51 دنع ةفاثكلا

ةيوئام ةجرد8.73 دنع دير راخب طغض

ةيوئام ةجرد8.73 دنع ةيكرحلا ةجوزللا

دمجتلا ةطقن

بص ةطقن

ةضومحلا رشؤم

تيربكلا ةبسن

نيتلفسألا ةبسن

حلملا  ةبسن

WSBهايملاو راحبلا عاق يف بساورلا

 بعكم رتميتنس / مارغ

عبرم رتميتنس لكل مارغوليك

  )tSc( كوتسيتنس

ةيوئام تاجرد

ةيوئام تاجرد

g/HOK gM

نويلملا يف ءزج

نزولا %

نويلملا يف ءزج

نويلملا يف ءزج

ةميقلاةدحولاصئاصخلا



ـه2٤٤١ ماع بجر2١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس رياربف٧١ 14

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رـــفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خرؤـــــملا36-12 مــــــقر يذـــــيــــفنتلا موـــسرــــملا ىـــــضتقمبو –
ةــنس رــياربف11 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةــيناثلا ىداــــمج82 قــــفاوملا

دوــقوــلا عاونأ عيب راعسأ باسح ةــــيجهنم ددــــــــــحي يذلا12٠2
،ةينطولا قوسلا يف ةـــعيمملا لورــتبلا تازاـــغو

يف خرؤــــملا٤6-12 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
ةنس رياربف11 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 قـفاوملا

ماـــخلا لورــتبلا راعــسأ دـــيدحت ةـــيجهنم ددـــحي يذــــلا12٠2
يعيبطلا زاغلا عــيب رـــعسو ”ةاـــفصملا اـــهلوخد دنـــع” تاـــفثكملاو

،زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل

: يتأي ام مسري

مـــقر نوـــناقلا نـــم21 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
11 قــــــــفاوــــــــــملا1٤٤1 ماــــــع يـــــناثلا عـــــيبر٤1 يف خرؤـــــملا91-31
فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةـــنس ربـــمسيد
تاــــضيوعت حـــنم تاـــيفيكو طورـــش دـــيدحت ىلإ موـــسرملا اذـــه
زاـــــــغلا راــــــعسأل ةــــــــبسنلاب ةــــــــــلودلا اــــــــــهضرـــــــفت يـــــتلا تاـــــــــعبتلل
.ةيطفنلا تاجتنملاو

ماع ةيناثلا ىدامج٨2 يفخّرؤم٥٦-١2 مقر يذيفنتموسرم
طورـــش ددــــــحــي،١202 ةـــنس رــــــياربف١١ قــــــفاوــملا2٤٤١
اـــــــــهضرفت يـــتلا تاــــــعبتلل تاــــضيوعت حــــنم تاـــــــيفيكو
تاجتنـملاو يعـــيبـــطلا زاــــغلا راـــعــسأل ةبـــســنلاب ةلودلا
.ةيطفنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يـــناثلا عــيبر41 يف خرؤــمـلا31-91 مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
تاــطاشن مــظني يذلا9102 ةــنس رــبمسيد11 قــفاوملا1441 ماـــع
،هنم21 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤـملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةـنس رــبمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

II.ةيلخادلا قوسلايفةيعجرملاتافثكملا صئاصخ

سايقلا ةقيرط

2504 د مااج

4924 د مااج

839POU

3207.0

7.01

4.71

ةيوئام ةجرد51 دنع ةفاثكلا

تيربكلا ةبسن

قبئزلا ةبسن

 بعكم رتميتنس / مارغ

نويلملا يف ءزج

رايلملا يف ءزج

ةميقلاةدحولاصئاصخلا

III.ةيلخادلا قوسلا يف زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل عابملا يعجرملا يعيبطلا زاغلا صئاصخ

سايقلا ةقيرط

8853 د مااج

 باسحلا ةغيص

7336 OSI

2411 د م ا ا ج

-

-

5491 د م ا ا ج

0049

00511

21-

ةيوئام ةجرد٠<

راثآ

راثآ

12.0%

ةيرارحلا تارعسلا ةميق عافترا

ebboWرشؤم

راب08 دنع ءاملل ىدنلا ةطقن

راب08 ىلإ1 نم تاقورحملل ىدنلا ةطقن

S2H ىوتحم

تيربكلا ةبسن يلامجإ

نوبركلا ديسكأ يناث

يسايق3م /يرارح رعس

رتم /يسايق3م /يرارح رعس

بعكم

ةيوئام تاجرد

ةيوئام تاجرد

% نزولا

% نزولا

% ةلتكلا

ةميقلاةدحولا)*( صئاصخلا

(W = PCS / √d)    

ةيرايعملا فورظلا)*(



2١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع بجر٥
15م١202 ةنس رياربف٧١

يذلا ةلودلا اهضرفت يتلا ةعبتلل ةدحولا ضيوعت غلبم –
طـــبض ةـــطلس هـــبسحت يذــــلا رــــعسلا نيب اــــم قراــــفلا يواــــسي
مـــيظنتلل اــــقبط ،ةــــلودلا هـــضرفت يذــــلا رــــعسلاو تاــــقورحملا
 .هب لومعملا

يف ،ن ةــــــنسلل هــــــباسح مت يذــــلا ضــــيوــــعتلا غـــــلبم جردـــــي
.1+ن ةنس ناونعب ةلودلا ةينازيم

اهضرفت يتلا ةــعبتلل ضـــيوعتلا غـــلبم بــــسحي :٦ ةّداملا
يعزوملو ءابرهكلا يجتنمل زاغلا عيب رعسل ةبسنلاب ةلودلا
يذلا زاغلل ةيقيقحلا تايمكلا ساسأ ىلع ،ن ةنسلا يف زاغلا

اــــقبط ،1+ن ةـــنسلا لالـــخ نيـــعئابلل غــــلبملا عـــــفديو .هـــعيب مت
لوــــمعملا مـــيظنتلاو عــــيرشتلا بـــــجومب ةددـــــحملا تاءارـــــجإلل
.امهب

يف روكذملا ضيوعتلا غلبم ناك اذإ ام ةلاح يف:٧ ةّداملا
ةلودلا ةينازيم يف جردملا غــلبملا نــم ىلــعأ ،هالـــعأ6 ةداــــملا
ةــنسلا نــم هــمصخ مـــتي ادـــيصر قراـــفلا لــــكشي ،1+ن ةـــنسلل
.2+ن ةيلاملا

ةلودلا اهضرفت يتلا تاعبتلا ضيوعت بلط لسري :٨ ةّداملا
فرـــــــط نــــم ،ن ةــــنسلل ةــــيطفنلا تاـــــجتنملا راـــــعسأل ةـــــبسنلاب
لبق ،تاقورحملاب ّفلكملا ريزولا ىلإ ،نيلوحملاو نيرركملا

.ن ةنسلا نم سرام13

،هالــــعأ8 ةداــملا يف روــكذملا بـــلطلا نوـــكي نأ بـــــــجي :٩ ةّداملا
نــم ةــيلورتبلا تاــجتنملل ةـــعّقوتملا عــيبلا تاـــيمكب ابوــــحصم
.ن ةنسلا لالخ ،ةينطولا قوسلا يف نيلوحملاو نيرركملا فرط

تاــقورحملاب ةــفّلكملا ةرازوـــلا حـــلاصم موــــقت:0١ ةّداملا
 : ساسأ ىلع ،ضيوعتلا غلبم باسحب

عيبلل ةـــهجوملا ةـــيريدقتلا ةـــيطفنلا تاــــجتنملا تاـــيمك –
،هالعأ9 ةداملا يف ةروكذملا

يذلا ةلودلا اهضرفت يتلا ةعبتلل ةدحولا ضيوعت غلبم –
طــــــبض ةـــطلس هـــــبسحت يذــــــلا رـــــعسلا نيــــب قراـــــفلا يواــــــسي
مــيظنتلل اـــقبط ،ةــــلودلا هــــضرفت يذـــــلا رـــــعسلاو تاـــــقورحملا
.هب لومعملا

ةلودلا ةينازيم يف هباسح مت يذلا ضيوعتلا غلبم جردي
.1+ن ةنسلل

اهضرفت يتلا ةعبتلل ضيوعتلا غلبم بسحي :١١ ةّداملا
،ن ةــــنسلا يف ،ةـــيطفنلا تاـــجتنملا راــــعسأل ةـــبسنلاب ةــــلودلا

.اهعيب مت يـــتلا تاـــجتنملل ةـــيقيقحلا تاــــيمكلا ساـــسأ ىلــــع
اقبط ،1+ن ةنسلا لالخ ،نيلوحمللو نيرركملل غلبملا عفديو
لوــــمعملا مــــيظنتلاو عــــيرشتلا بـــــجومب ةددــــحملا تاءارـــــجإلل
.امهب

تاــــــجتنملا ىلــــع موـــسرملا اذـــــه ماـــــكحأ قـــــبطت:2 ةّداملا
: ةيتآلا ةينطولا قوسلا يف ةعيبملا

يعزوملو ءابرهكلا يجتنمل هعيب متي يذلا يعيبطلا زاغلا–
،زاغلا

 : ةيتآلا ةيطفنلا تاجتنملا–

: نمضتي يذلا ،”دوقولا” •

ةلمعتسملا ريركتلا تايلمع نع ةجتانلا داوملا: نيزنبلا –
ةرارــــــشب لــــعتشت يـــتلا تاراـــيسلا تاــــكرحم يف دوــــقوك اـــساسأ

.اهب لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا وأ تافصاوملل اقفو

ةلمعتسملا ريركتلا تايلمع نع ةجتانلا ةداملا: توزاملا –
راطإ جراخ طغضلاب لغتشت يتلا تاكرحملا يف دوقوك اساسأ
ةـــــــفصرألا ىلــــــــع عـــــــيبلا طاـــــــقن ءاــــنثتساب .ةـــــيرـــــــــحبلا تاـــــطاشنلا
.اهب لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا وأ تافصاوملل اقفو ،ةيرحبلا

: نمضتت يتلا ،”ةعيمملا لورتبلا تازاغ” •

ناــــــــتوــــبلا: اــــــبئاس يراــــــجتلا عـــــيمملا لورـــــتبلا زاـــــــــــغ –
،نيبئاس امهقيوست متي ناذللا ةلئاسلا امهتلحرم يف نابوربلاو
وأ تافصاوملل اقفو ،ليوحتلاوأ ريركتلا تايلمع نع ناجتانلاو
.اهب لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا

هــــــــتلحرم يف ناــــــتوــــبلا: أـــــــبـــــعملا عــــيمملا لورــــتبلا زاـــــغ –
دـــــحك غــــك31 نزوـــب تاروراــــق يف هــــقيوست مــتي يذــــلا ةــــلئاسلا
يف هـــــقيوست مــتي يذــــــلا ةـــلئاسلا هـــتلحرم يف ناــــبورـبلاو ،ىـــصقأ
قيرط نع امهيلع لصحتملا ،ىصقأ دحك غك٥3 نزوب تاروراق
وأ تاـــــفصاوملل اـــــقفو ،ناــــــتوبلا وأ ناـــــبوربلا ةــــــئبعت تايلمع
.اهب لومعملا ةيرئازجلا رـــــيياعملا

نابوربلا نــم طـــيلخ: دوــــقو - عــــيمملا لورـــــتبلا زاـــــغ –
اــقفو دوــــقوك لـــمعتسملاو ةـــــلئاسلا اــــمهتلحرم يف ناـــــتوبلاو
.اهب لومعملا ةيرئازجلا ريياعملا وأ تافصاوملل

اهضرفت يتلا ةعبتلا ضيوعت بلط لسري:3 ةّداملا
يــــجتنـمل يعيـــبـــطلا زاـــــغلا عـــيـــب رـــــعــســـل ةــــــبــــســـنلاـــب ةــــلودـــلا
ىلإ نيعئابلا فرط نم ،ن ةنسلل زاــــــغلا يـــعزومو ءاـــبرهكلا
.ن ةنسلا نم سرام13 لبق ،تاقورحملاب فّلكملا ريزولا

،هالعأ3 ةداملا يف روكذملا بلطلا نوكي نأ بجي:٤ ةّداملا
ءاـــــــبرهكلا يـــــجتنمل هـــــعيب عــــّقوتملا زاـــــغلا تاـــــيمكب اـــــبوحصم
لـــــكب اذــــكو ،ن ةــنسلا لالـــخ ،ةـــينطولا قوـــسلا يف زاــــغلا يــــعزوملو
 .تاقورحملاب ةّفلكملا ةرازولا اهبلطت ىرخأ ةقيثو

تاــــــقورحملاب ةــــفّلكملا ةرازوـــــلا حــــلاصم موــــــقت:٥ ةّداملا
: ساسأ ىلع ،ضيوعتلا غلبم باسحب

ن ةنسلا لالخ عيبلل ةهجوملا ةيريدقتلا زاغلا تايمك –
،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا
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بـــــــجومب هــــل ةــــلوخملا تاــــيحالصلا ةـــسراــممل :2 ةّداملا
عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم٥3و72 نيتداملا
روكذملاو91٠2 ةنـس رـــبمسيد11 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع يـــناثلا
يف لـــــــقألا ىلــــع )2( نيــــترم ةـــبقارملا ســـــلجم عـــمتجي ،هالــــعأ
.ةنسلا

تاطاشن كلذ تضتقا املك كلذك ةبقارملا سلجم عمتجي
.ةينعملا تاقورحملا ةلاكو

تاــــــقورــحملا ةـــــلاكو رــــــقم يف ةــــبقارـــملا ســــــلجم عـــــمتجي
قافتالا متيو ءاعدتسالا يف نّيبي رخآ ناكم يأ يف وأ ةينعملا

ةـــــلاكو ســـيئرو ةــبقارملا ســــلجم ســـيئر نيـــب اـــقبسم هــــيلع
.ةينعملا تاقورحملا

.هسيئر نــم ةرداـــبمب ةـــبقارملا ســــلجم عـــمتجي:3 ةّداملا
سـيئر ىلإ لــــسري يــــباتك بـــــلط ىلـــــع ءاــــنب اــــضيأ عــــمتجيو
: لبق نم ةبقارملا سلجم

،وأ ،لقألا ىلع هئاضعأ نم )3( ةثالث –

،وأ ،تاقورحملا ةلاكول ةريدملا ةنجللا سيئر –

ةلاكول ةريدملا ةنجللا نم ،لقألا ىلع ءاضعأ )3( ةثالث –
.تاقورحملا

لبق نم ةبقارملا سلجم ءاضعأ ءاــــعدتسا مــتي :٤ ةّداملا
ررقملا خيراتلا نم لــقألا ىلـــع ماـــيأ )٠1( ةرـــشع لـــبق هـــسيئر
ىلع ءاـنب لــجألا اذــه صــيلقت نــكمي هـــنأ رـــيغ .عاـــمتجالا دـــقـــعل
فورــــــظ يــــضتقت اـــــمدنع ةـــــبقارـملا ســـــلجم ســـــيئر رـــــيدـــــقت
.كلذ تاقورحملا ةلاكو تاطاشنوأ ةيئانثتسا

ةــــــــفاكب ،ةــــــبقارــــــملا ســــــــــلجم تاـــــعاـــــــمتجا تاءاــــــعدـــــتسا غــــــلبت
لامعأ لودج نيبت نأ بجيو ،مالتسالاب لصو لباقم ،لئاسولا
.هدقع ناكمو عامتجالا

تاقورحملا ةـلاكول ةرــيدملا ةــنجللا ءاــضعأ ءاـــعدتسا مـــتي
سيئر فرط نم ،ةبقارملا سـلجم تاــعامتجا يف ةـــكراشملل
.اهسفن لاجآلاو لاكشألا يف ةبقارملا سلجم

،ةينعملا تاقورحملا ةلاكول ةريدملا ةنجللا سيئر نكمي
سلجم عاـمتجا يف ،تاــقورحملا ةــلاكو نــم راــطإ لـــك كارـــشإ
هذهب اقبسم ةبقارملا ســلجم ســيئر مالــعإ بــجيو .ةــبقارملا
.ةكراشملا

حارتقا ىلع ءانب ،حمسي نأ ةبقارملا سلجم سيئر نكمي
،ةــــينعملا تاـــقورحملا ةــــلاكول ةرــــيدملا ةـــنجللا ســــيئر نــــم
تاعامتجا يف ايرورض هروضح ربتعي ،ريبخ لك ةكراشمب
.ةبقارملا سلجم

ىلــــع ةـــبقارملا ســــلجم تاــــعامتجا يف نوــــكراشملا عــــقوي
.روضحلا ةقرو

يف روكذملا ضيوعتلا غلبم ناك اذإ ام ةلاح يف:2١ ةّداملا
ةلودلا ةينازيم يف جردملا غلبملا نم ىلــعأ ،هالـــعأ11 ةداــــملا
ةـــنسلا نـــم هــــمصخ مــتي ادـــيصر قراـــفلا لـــكشي ،1+ن ةــــنسلل
 .2+ن ةيلاملا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني:3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس رياربف

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـيناثلا ىداــمج٨2 يفخّرؤـــم٦٦-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــــسرم
رــيس ددــحي ،١202 ةــنس رــياربف١١قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع
.تاقورحملا يتلاكو نم لكل ةبقارملا سلجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عــــيبر٤1 يف خرؤـــمـلا31-91 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم62 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤمـلا٠73-91  مقر يسائرلا موــسرـــمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــمـلا361-٠2 مــقر يـسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

8 يف خرؤملا982-٠1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ربمفون٤1 قفاوملا13٤1 ماع ةجحلا يذ
تاــــــــقورحملا يـــتلاكو ىدـــــل أــــشنملا ةــــبقارملا ســـــلجم ةــــــليكشت
،هريسو هميظنتو

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مـــقر نوـــناقلا نـــم62 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا91-31

اذـــــه فدــــــــــهي ،تاــــقورحملا تاـــــطاــــشن مــــــــظني يذـــــلا91٠2 ةـــــنس
يـــتلاكو نـــم لـــكل ةـــبقارملا ســــلجم رـــيس دــــــيدحت ىلإ موــــسرملا
.تاقورحملا
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ةطيسبلا ةيبلغألاب هتارارق ةبقارملا سلجم ذختي:٩ ةّداملا
نوكي ،تاوصألا يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل

.احجرم ةبقارملا سلجم سيئر توص

لودــــج ذاــــفنتسا دــــعب ةـــبقارملا ســـــلجم عاـــمتجا مـــــتتخي
.لامعألا

لبق نم ،ةسلجلا ءانثأ تارارقلا صخلم ىلع عيقوتلا متي
عقوملا تارارقلا صخلم نم ةخسن ملستو .نيرضاحلا ءاضعألا

.ةبقارملا سلجم ءاضعأ نم وضع لكل انوناق هيلع

،ةبقارملا سلجمل عامتجا لكل رضحم ررحي:0١ ةّداملا
اموي )٥1( رشع ةسمخ نوضغ يف نورضاحلا ءاضعألا هعقوي
ىلإ اقبسم رضحملا ةدوسم لاسرإ متيو ،عامتجالا يلت يتلا

.هيلع ةقفاوملل ءاضعألا عيمج

ةخسن ىلع ةبقارملا سلجم ءاضعأ نم وضع لك لصحتي
.اهيلع عقوم رضحملا نم

ىوتحم نيب ضقانتلا وأ براضتلا وأ ضومغلا ةلاح يفو
حــجري ،عاــمتجالا اذــــهل تارارـــقلا صــــخلمو عاــــمتجالا رــــضحم
.رضحملا ىلع تارارقلا صخلم

تاذ تاــتيوصتلاو تالوادـــملا نّودــــت نأ بـــــجي:١١ ةّداملا
سيئر هيلع رشؤيو همقري لجس يف ينمز بيترتب ،ةلصلا

.ةبقارملا سلجم

يذــــــلا ،لجـــسلا اذـــهب ةـــينعملا تاــــقورحملا ةــــلاكو ظـــــفتحت
مــــــهنكمي نيذلا ةبقارملا ســـلجم ءاضعأ فرصت تحت عضوي
تاــــــجرختسم نـــــم خـــــــسن ىلـــــع لوــــــصـــحلا وأ هـــــيلع عالـــــــــطالا
.تالوادـــملا

،ةبقارملا سلجم ءاضعأ نم وضع لك ىلع بجي:2١ ةّداملا
يف براــضت ةـــلاح ةـــيأب هـــملع درـــــجمب ،ةــــبقارملا ســــــلجم غالـــبإ
هيلع بــجيو .رــشابم رـــيغ وأ رشابم لــــــكشب هــــينعت ،ةــــحلصملا
ةلوادملا ىلع تيوصتلاو تاشاقنلا يف ةكراشملا نع عانتمالا
.ةلصلا تاذ

راطإ اهالوتي ،ةــنامأب ةــبقارملا ســــلجم دوزــــي:3١ ةّداملا
ســـــــلجم ســــيئر هــــنيعيو ،ةـــــينعملا تاـــــقورحملا ةـــــلاكو نــــم
ةلاكول ةريدملا ةنجللا سيئر نم حارتقا ىلع ءانب ةبقارملا
.ةينعملا تاقورحملا

.اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا متيو

،صوصخلا ىلع ةبقارملا سلجم ةنامأ فلكت:٤١ ةّداملا
: يتأي امب

تاعامتجا ريضحت يف ةبقارملا سلجم سيئر ةدعاسم –
،سلجملا

تاءاـــــــــعدتسالا لاــــــسرإو تالـــــسارـــملا لـــــيجست ناــــــمض –
،ةبقارملا سلجم تاعامتجال

نم )3( ةثالث نم حارتقابو ،ةبقارملا سلجم ءاضعأ نكمي
ســـــــلجم ســــــيئر ىلــــــع اوـــــحرــــــتقي نأ ،لــــــقألا ىلــــع هـــــئاضعأ
ةيفاضإ ةطقن جاردإ ،عامتجالل ررقملا خيراتلا لبق ،ةبقارملا
.لامعألا لودج يف رثكأ وأ

طاـــــقنلاب ةـــــقلعتملا تادـــــنتسملا ةــــفاك لـــــسرت:٥ ةّداملا
لبق ،ةبقارملا سلجم ءاضعأ ىلإ ،لامعألا لودج يف ةلجسملا

.سلجملا عامتجا خيرات نم لقألا ىلع مايأ )٥( ةسمخ

،هالعأ٤ ةداملا يف ددحملا لجألا صيلقت مت اذإ ام ةلاح يفو
.ءاعدتسالا عم تادنتسملا لسرت نأ بجي

ةمولعم وأ دنتسم لك بلط ةبقارملا سلجم ءاضعأ نكمي
.لامعألا لودجب قلعتت ةيفاضإ

يــتلاكول نيـــتريدملا نيـــــتنجللا يــــسيئر نــــم لـــــك لـــــسري
ةلاكو تاطاشن نع ،رهشأ )6( ةتس لك اريرقت ،تاقورحملا
.ةبقارملا سلجم سيئر ىلإ ،ةينعملا تاقورحملا

ىلع ةدحاو ةرم ،تاقورحملا يتلاكو ةبقارم اسلجم عمتجي
كرـــتشملا ماـــمتهالا تاذ عـــيضاوملا ةـــشقانمل ،ةـــنسلا يف لـــــقألا

ماـــهملاب لـــفكتلل ةــــكرتشملا تاــــيجيتارتسالا عوـــــمجم طــــبضو
.امهل ةلوخملا

يذلا ةبقارملا سلجم سيئر تاعامتجالا ريدي:٦ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي

ةــنجللاو ةــبقارملا ســـلجم نيــب نـــسحلا نواــــعتلا ناــــمض –
،ةينعملا تاقورحملا ةلاكول ةريدملا

ســــلجم تاــــعامتجا ءاــــعدتساو لاـــــمعألا لودـــــج طــــبض –
،ةبقارملا

ةبقارملا سلجم لاغشأ قيسنت نامضو تاشاقنلا ةرادإ –
.اهريس نسح ىلع رهسلاو

نأ الو ةــــــبقارـــملا ســـــلجم عــــمتجي نأ نــــــكمي ال:٧ ةّداملا
لقألا ىلع ءاضعأ )3( ةثالث روضحب الإ حيحص لكشب لوادتي

اقبط نيعملا هفلختسم وأ ةبقارملا سلجم سيئر مهيف  نمب
.هاندأ8 ةداملل

لسري ،ام عامتجا ءانثأ باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
)8( ةينامثلا لالخ ادـــيدج ءاـــعدتسا ةـــبقارملا ســـلجم ســـيئر
.لامعألا لودج سفن لوــح ناــث عاــمتجا دـــقعل ،ةــــيلاوملا ماـــيأ

نأو ةــــبقارملا ســــــلجم عـــمتجي نأ نــــكمي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو
لقألا ىلع )2( نينثا نيوضع روضحب ،حيحص لكشب لوادتي

.ةبقارملا سلجم سيئر امهيف نمب

،مــــــهنيب نـــــم ةــــبقارــــملا ســـــلجم ءاــــضعأ نيـــــعي :٨ ةّداملا
.ةبقارملا سلجم سيئرل افلختسم

عـنام ةــلاح يف ،ســيئرلا تاــيحالص فــلختسملا سراـــمي
ةلاح يف ديدج سيئر نييــعت ةــياغ ىلإ وأ ،رــيخألا اذـــهل تـــقؤم
.مئادلا عناملا
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،ةـــــينعملا تاـــــقورحملا ةــــلاكو عـــم ،قـــيسنتو رــــيضحت –
ةـــبقارملا ســـلجم ءاـــضعأ ىلإ تادــــنتسملاو تاــــفلملا لاـــسرإ
،عامتجا لك داقعنا لبق

ةقلعتملا تافلملاو هءاعدتسا وضع لك ىقلتي نأ ىلع رهسلا –
،ةبولطملا لاجآلا يف عامتجالا رضاحمو عامتجالاب

تاــــــقورحملا ةلاــــكول ةـــينعملا حـــــلاـــــصملا عــــم قـــــيسنتلا –
،هتاعامتجا داقعنا ةبسانمب ،ةبقارملا سلجم ءاضعأب لفكتلاو

ءاـــــــنثأ ةـــبقارملا ســــــلجم تارارــــــق تاـــــصخلم رــــــيرحت –
،ةسلجلا

،ةبقارملا سلجم تاعامتجا رضاحم تادوسم ريضحت –

،تالوادملا لجس كسم –

رـــــــــيراـــــقتلاو تادـــــــنتسملا ظــــــفحو فـــــــينصت ىلـــــــع رــــــــــهسلا–
يف اهمالتسا وأ اهلدابتوأ اهدادعإ مت يتلا رضاحملاو تارارقلاو
.ةبقارملا سلجم لاغشأ راطإ

فرصت تحت ةينعملا تاقورحملا ةلاكو عضت:٥١ ةّداملا
اهريسل ةـيرورضلا لـــئاسولا ةـــفاك ،ةـــبقارملا ســــلجم ةـــنامأ
.نسحلا

ةـــــفشرأو ظــــــفحو فــــينصت ةــــيلوؤسم عـــــقت:٦١ ةّداملا
قـــــتاع ىلـــــع ،ةـــبقارملا ســــلجم لاــــغشأب طــــــبترـــــي دــنتسم يأ

عيمج ريفوت بجي ،ةفصلا هذهبو .ةينعملا تاقورحملا ةلاكو
ىوــــــــتسم ىلــــــــــع ةـــــيجوــــلونكتلاو ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا

ةيداملا ةظفاحملا نامــضـــل ،ةــيــنـــــعــــملا تاـــــقورــــــحملا ةـــــلاـــــكو
.لاجملا اذه يف ةدّيجلا تاسرامملل اقفو ةيمقرلاو

رـــــيس تاـــقفن تاــــقورـــحملا ةــــــــلاكو لـــــمحتت:٧١ ةّداملا
ةبقارملا سلجم ءاضعأب لفكتلا كلذ يف امب ةبقارملا سلجم
.ريخألا اذه تاعامتجا ةبسانمب هل نيعباتلا

فرصت تــحت عـــضت نأ تاـــقورحملل ةلاكو لك ىلع ّنيـــــعتي
حمست نأ اـــهنأش نــم يــتلا لـــئاسولا ةـــفاك ،ةــبقارملا ســـلجم
.فورظلا لضفأ يف مهفئاظو ةسرامم هئاضعأل

982-٠1 مــقر يذيـــفنتلا موـــسرمـلا ماكحأ ىــــغلت:٨١ ةّداملا
ةنس ربمفون٤1 قفاوملا13٤1 ماع ةجحلا يذ8 يف خرؤــــملا

ىدــــــل أشـــنملا ةـــبقارملا ســــلجم ةـــــليكشت ددـــــحي يذـــــلا٠1٠2
.هريسو هميظنتو تاقورحملا يتلاكو

ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس رياربف

دارج زيزعلا دبع

ةيناثلا ىدامج٨2 يفخّرؤم٧٦-١2 مقر يذيفنتموسرم
ددــــــــــحــي ،١202 ةـــــنس رــــــــيارـــبف١١قــــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــــع
بــــــــــلط لـــــــــحم حـــــــطسألا دـــــــــيدــــــــحـتو ءاــــــــــــــقتنا تاءارــــــــــجإ
.ةدودرملا حطسألاو لالغتسالا تاحاسمو ءاقبتسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر41 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع
،هنم26 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤمـلا٠73-91  مقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخرؤمـلا381-70 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا7002 ةنس وينوي9 قفاوملا8241 ماع ىلوألا ىدامج32
بـــلط عوــضوم تاـــحاسملا دــــيدحتو ءاــــقتنالا تاءارــــجإ ددــــحي
ةدودرملا تاحاسملاو لالغتسالا تاحاسمو ءاقبتسالا ةرتف
،مّمتملاو لدعملا ،ثحبلا ةحاسم نم

يف خرؤمـلا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماـــع رــــفص٠2

،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

مقر نوناقلا نم26 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
11 قــــــفاوملا1441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41 يف خرؤـــــملا91-31
فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا9102 ةنس ربمسيد
: ديدحتو ءاقتنا تاءارجإ ديدحت ىلإ موسرملا اذه

،ءاقبتسا بلط لحم حطسألا –

،لالغتسالا تاحاسم –

.ةدودرملا حطسألا –

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفمب دصقي:2 ةّداملا
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حـــطسألا عــيمج نـــم ءاــــقبتسالا حـــطس نوـــــكتي:6 ةّداملا
.هالعأ5 ةداملل اقبط اهديدحت ّمت يتلاو ،نماكملا يطغت يتلا

تانيوكتلاب ءاقبتسالا بــلط قلعت اذإ اـــم ةـــلاح يف:7 ةّداملا
حـــطس دــــيدحت لــــمشي ،ةــــيرخصلا وأ/و ةــــينيطلا ةــــــيجولويجلا
وأ نزـــخملا اذــــهل يفارـــغجلا قاــــطنلا نـــم اءزــــج وأ الــــك ءاــــــقبتسالا
حطس دودح ،اذه حطسلا ىلع طقسملا ديدحت لكشيو .نزاخملا
.ءاقبتسالا

ءاقبتسالا حطس ددحت يتلا طاقنلا نمازتت نأ بجي ،هنأ ريغ
ناك اذإ ام  ةلاح يفو1‘ ×1‘ يعيبرتلا ميسقتلا ةكبش عم اذه
ببسب1‘ ×1‘ يعيبرتلا ميسقتلا ةكبش عم نمازتي ال ديدحتلا

دودـــــحلا راـــسم عــبتي نأ هــيلعف ،ةـــيلود دودــــح وأ ةـــيعيبط دودــــح
 .ةيلودلا دودحلا وأ ةيعيبطلا

دودـــح ىدـــــعتي نأ ،لاوـــــحألا نــــم لاــــح يأ يف ،هـــــنكمي الو
.ةعقرلا

غيلبتلا دنع ءاقبتسالا حطس ديدحت طفنلأ ددحت :8 ةّداملا
.ءاقبتسالا ىلع ةقداصملاب

ثلاثلا لصفلا
لالغتسالا تاحاسم

فارـــــــــطألا وأ ةـــــــينطوـــــــــلا ةــــــــــسسؤــــــــــملا ىلــــــع بــــــــجي:9 ةّداملا
بلط راـطإ يف ،طــفنلأ ىدــــل مّدقـــت نأ ،ةــــلاحلا بــــــسح ،ةدـــــقاعتملا
)حطسأ( حطس ديدحت حارتقا ،ريوطتلا ططـــخم ىلع ةــــقداصملا
لـــــــكشت يـــتلاو اــــهلالغتسا دارــــملا نــــماكملا وأ نـــــمكملا لالـــــــغتسا

.لالغتسالا ةحاسم

حطسأ نم حطس لــــك ددـــحي يذـــــلا دــــحلا لــــكشي:01 ةّداملا
تاــقاطنلا عــيمجل يــحطسلا طاـــقسالا ،ةـــبولطملا لالــــغتسالا
وــــحن ددــــمت يـــتلا ،ةــــينعملا نـــــماكملا وأ نــــــمكملل ةــــيفارغجلا
ةـــــــكبش عـــم نـــــمازـــتتل برــــغلاو بوــــنجلاو قرـــــــشلاو لاـــمشلا
دـــــيدحتلا ناــــك اذإ اـــم ةــــلاح يفو .1‘ ×1‘ يـعيبرتلا مـــيــســــقــــتـــلا

بــــبسب1‘ ×1‘ يـــعيبرتلا مــــيسقـــتلا ةــــكـــــبــــش عـــم نـــمازــــتــــي ال
راــــــسم عـــــبتي نأ هــــــيلعف ،ةــــــيلود دودــــــح وأ ةــــــيعيبط دودـــــــح
.ةيلودلا دودــــحلا وأ ةـــيعيبطلا دودــــحلا

دودح لاوحألا نم لاح يأب حطسلا اذه ىدعتي نأ نكمي ال
.ةعقرلا هذه

: لالغتسالا حطس جمدي نأ نكمي:11 ةّداملا

فورظلا ىلع رثؤي اهدحأ لالغتسا ناك اذإ نماكم ةّدع –
،رخآ نمكمل ةيكيمانيدلا

 ،يكيمانيد لاصتا يف تسيلو ةبكارتم نماكم ةدع –

قــلغ رــخآ نيب ةــفاسملا تــناك اذإ ةرواــجتم نــماكم ةدــع –
.مك )01( ةرشع نم ىندأ ،تاقورحملاب عبشم يلكيه

يف لثـــــــمتت : ”1‘ ×1‘ يــــــعيبرتلا مــــــــيسقتلا ةــــــــكبش” –
)1( ةدحاو ةقيقد ردقب ةدعابتم ةيفارغج لوط طوطخ تاعطاقت

طوــــطخ عـــم يلــــصألا يلودــــلا لوــــطلا طــــــــخ نــــم اـــــقالطنا ةينيتس
ةينيتس )1( ةدحاو ةقيقد ردقب ةدعابتم ةيفارغج ضرـــــــع
 .ءاوتسالا طخ نم اقالطنا

يف لــــــثمتت: ”5‘ ×5‘ يــــــعيبرـــــتلا مــــيسقتلا ةــــــــكبش” –
ســـــمخ ردـــــــقب ةدـــــعابتم ةــــيفارــــغج لوــــط طوــــــطخ تاـــعطاقت
يلــصألا يلودــلا لوـــطلا طـــخ نـــم اـــقالطنا ةـــينيتس )5( قـــــئاقد
قـــئاقد ســــمخ ردـــــقب ةدــــعابتم ةــــيفارغج ضرـــــع طوطخ عم
 .ءاوتسالا طخ نم اقالطنا ةينيتس )5(

جتان ةيعرف ةعطق نم ءزج ىلع لدي: ”ةعطق نم ءزج” –
ةعطق عم قباطتي ال ةـــيــــلود دودـــــح وأ ةيــــعيـــــبــــــط دودــــــح نــــــع
روتاكرم ضرعتسم تايـــثادـــحإ يف ةيناضرــــــع وأ ةــــيـــــنالوـــط

.)M.T.U( يملاعلا

ىلإ ةعطقلل يفارغجلا ميسقتلا ىلع لدت: ”ةيعرف ةعطق” –
)1( ةدحاو ةقيقد لصافب ايعرف اميسقت )52( نيرشعو ةسمخ
.ابناج ةينيتس

ةــعقرلا نــم ءزـــج نيـــعي : ”لالـــغتسالا )حــــطسأ( حـــطس” –
اذه ماكحأل اقبط ةدّدحملاو رثكأ وأ تاقورحملل انمكم لمشي
.موسرملا

اــــــقبط دّدــحملا حـــطسلا ىلــــع لدــــي : ”ءاــــقبتسالا حــــطس” –
.موسرملا اذه يف ةددحملا طورشلل

تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا دعت:3 ةّداملا
تاقورحملل يمجنـــملا لاـــجمـــلل ةلّصفـــملا طئارــــخلا )طـــفنلأ(
.ماظتناب اهرشنتو اهنيحتو

يناثلا لصفلا
ءاقبتسالا بلط لحم حطسألا

ةّداملا قيبطتل ةعضاخلا حطسألا صخي اميف:4 ةّداملا
ماع يــناثلا عـــيبر41 يف  خرؤـــــملا31-91 مـــقر نوـــناقلا نــــم46
بجي ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
نماكملاوأ نمكملا ديدحت حارتقا ،ءاقبتسالا بلط لمشي نأ
ىلإ ةــفاضإلاب ءاـــقبتسالا ةرـــتفل اـــهب ظاــــفتحالا نيــــعتي يــــتلا
لــــــقنلا تآــــــشنم ةـــــيدودــــــحم وأ باـــــيغب ةــــقلعتملا تاــــساردلا

.جوتنملا عيبل قوس بايغو بيبانألا ةطساوب

يف روكذملا نماكملا نم نمكم لك ديدحت ربتعي:5 ةّداملا
ةيفارغجلا تاقاطنلا عيمجل يحطسلا طاقسإلا ،هالعأ4 ةداملا
برغلاو بونجلاو قرشلاو لامشلا ىلإ ةددمملا ،ينعملا نمكملل
اذإ ام ةلاح يفو .1‘ ×1’يعيبرتلا ميسقتلا ةكبش عم نمازتتل
1‘ ×1‘ يــــعيبرتلا مـــيسقتلا ةـــكبش عــم نـــمازتي ال دـــيدحتلا ناــــك
راــــسم عــبتي نأ هــيلعف ،ةــيلود دودــح وأ ةـــيعيبط دودـــح ببـــسب
 .ةيلودلا دودحلا وأ ةيعيبطلا دودحلا

ىدعتي نأ ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،ديدحتلا اذهل نكمي الو
.ةعقرلا دودح
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 .ةعقرلا سفن ىلإ نماكملا هذه يمتنت نأ بجي

نإف ،ةعقرلا دودح جراخ نمكم دادتما ةـــلاح يف:21 ةّداملا
هذه لخاد عقاولا نمكملا ءزج ىلع رصتقي لالغتسالا حطس

.ةعقرلا

تانيوكتلاب ريوطتلا ططخم قلعت اذإ ام ةلاح يف:31 ةّداملا
لــــــمشي نأ نــــكمي هــــنإف ،ةـــيرخصلا وأ/و ةـــينيطلا ةـــيجولويجلا

نزاخملا تايوتسم نم رثكأ وأ ادحاو ىوتسم ،لالغتسالا حطس
.اهلالغتسا ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا حرتقت يتلا

قاطنلا لـماك لالــغتسا حــطس لــــك دـــيدحت لــــمشي نأ بــــجي
ةينعملا ،نزخملا تايوتسم وأ ىوتسم نم ءزجلل يفارغجلا

.لالغتسالا حطس دح لكشي يذلاو ،لالغتسالاب

حــــطس ددـــــحت يتلا طاــــقنلا نــــمازتت نأ بــــجي ،هــــنأ رــــــيغ
ام ةلاح يفو .1‘ ×1‘ يعيبرتلا ميسقتلا ةكبش عم لالغتسالا
يــــعيبرتلا مــــيسقتلا ةــــكبش عـــــم نــــمازتي ال دــــيدحتلا ناــــك اذإ
عبتي نأ هيلعف ،ةيلود دودح وأ ةيعيبط دودح ببسب1‘ ×1‘

.ةيلودلا دودحلا وأ ةيعيبطلا دودحلا راسم

ىدــعتي نأ ،لاوــحألا نــم لاــح يأ يف ،رــيخألا اذــه نـــكمي الو
.ةعقرلا دودح

ةــنّوكملا لالــغتسالا حــطسأل يــئاهنلا دــيدحتلا:41 ةّداملا
طفنلأ لبق نم هغيلبت متي يذلا كلذ وه ،لالغتسالا ةحاسمل
  .ريوطتلا ططخم ىلع ةقداصملا دنع

عبارلا لصفلا
ةدودرملا حطسألا

بجومب ةدودرملا حطسألا بيجتست نأ بجي:51 ةّداملا
عيبر41 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم16و95 نيتداملا
روكذملاو9102 ةنس رـــبمسيد11 قــــفاوملا1441 ماــــع يــــناثلا
اذـــــــه اـــــهددـــحي يـــتلا دـــــيدـــــحتلاو ءاـــــقتنالا تاءارـــــجإل ،هالــــــعأ
.موسرملا

عــم ةدودرــملا حــطسألا دودــح نــمازتت نأ بــجي:61 ةّداملا
تـــناك اذإ اــم ةـــلاح يفو .5‘ ×5’ يـعيبرتلا مـــيسقتلا ةــــكبش

ببسب5‘ ×5‘ يعيبرتلا ميسقتلا ةكبش عم نمازتت ال دودحلا
دودحلا راسم عبتت نأ اهيلعف ،ةيلود دودح وأ ةيعيبط دودح
 .ةيلودلا دودحلا وأ ةيعيبطلا

ماـــــجحأب ،ةدودرــــملا حــــطسألا نوــــكت نأ بــــجي:71 ةّداملا
تاطاشن ءادأ نم رخآ الماعتم نّكمت نأ اهنأش نم لاكشأو
.اهلخادب عبنملا

نــم يــتلا حـــطسألل حرـــتقملا دــــيدحتلا يفوــــتسي نأ بــــجي
: ةيتآلا طورشلا ،ّدرت نأ اهنأش

اهنأش نم يتلا حطسألل حرتقملا ديدحتلا ىلع رّبعي نأ )أ
ءازجأ كلذكو ةيعرفلا عطقلاو عطقلل لماكلا ددعلاب ،ّدرت نأ

،ةيلود دودح وأ ةيعيبط دودحب رمألا قلعتي امدنع عطقلا نم

اهنأش نم يتلا حطسألا لّكشت يتلا عطقلا عيمجت نكمي )ب
ددـــع ىــندأ عــم ،عــطقلا نــم رــثكأ وأ ةدـــحاو ةـــعومجم يف ّدرـــت نأ
: هاندأ لودجلا يف حضوم وه امك ،ةعومجم لك يف عطقلل

ةــــعومجملا اـــــهنم نّوــــكتت يـــتلا عطقلا عيمج نوكت نأ بجـــي )ج
،لقألا ىلع دـــحاو بـــناج نــــم اـــضعب اــــهضعبب ةـــــلوصوم

الـيطتسم وأ اـــعبرم عـــطقلا ةــــعومجم لــــــكشت نأ بـــــــجي )د
،هضرع فاعضأ )3( ةثالث نع هلوط ديزي ال

اطاحم ّدري نأ هنأش نم يذلا حطسلا نوكي ّالأ بجي )ــه
.اهب ظفتحي يتلا ةقطنملاب لماكلاب

وأ ةيلصألا ةعقرلا لكش اهيف حمسي ال يتلا ةلاحلا يف
مكحل لاثتمالاب ،ءاقبتسالا حطسأ وأ لالغتسالا حطسأ لكش
ىلع نّيــعتي هــنإف ،هالـــعأ ةروـــكذملا ماــكحألا نــم رــثكأ وأ دـــحاو
ةـــلاحلا هذـــه يف ،ةدـــقاعتملا فارـــطألا وأ ةـــينطولا ةـــــسسؤملا

.ىرخألا ةيقبتملا طورشلا قيبطت ،تاذلاب

ديدحتلاو ةدودرملا حطسألل يئاهنلا ديدحتلا :81 ةّداملا
ةسسؤملل طفنلأ هغّلبت يذلا وــه ،ةـــيقبتملا ةــــعقرلل يــــئاهنلا
.ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألل وأ ةينطولا

سماخلا لصفلا
ةيئاهن ماـكحأ

ناك امهم تاحاسملل يوـــتسملا لـــيثمتلا مــــتي:91 ةّداملا
.9591 ءارحصلا لامش،MTU طاقسإلا ماظن يف ،ضرعلا طخ
فورــــعملا يــجليلهإلا لـــكشلا ىلـــع ماـــظنلا اذــــه دــــيدحت مــــتيو
يف يوتسملا ليثمتلا دادعا متيو ”0881SGR كرالك ” مساب

ةعومجم لكل عطقلا نم ددع ىندأ

2

5

اهب صخرملا تاعومجملا ددع

2 ةياغ ىلإ

درتنأاهنأشنميتلاعطقلاددع

04 نم رثكأ

10 - 2

40 - 11

10 3 ةياغ ىلإ
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زاــــــــغلا عـــــييمت ةـــــفيرعت دــــــيدحت ةـــــيجهنم دــــــيدــــحت ىلإ موـــــــسرملا
ةلمعتسملا ةعيمملا ةيلورتبلا تازاغلا لصف ةفيرعتو يعيبطلا
.تاقورحملا جاتنإ ةميق ديدحتل

: يتأي ام موسرملا اذه موهفم يف دصقي :2 ةّداملا

لمعتسملا يعيبطلا زاـــغلا : زاــــغلل يــــتاذلا كالــــهتسالا –
رابتخالا زاغ لمشي يذلا ،يعيبطلا زاغلا عييمت عنصم يف

تاـــــيالغلاو دــــيربتلا تاــــطغاضل دوــــقوك لـــــمعتسملا زاــــغلاو
يعيبطلا زاغلا تانازخ نع جتانلا نايلغلا اذكو تانيبروتلاو
.ةقرتحملا تازاغلاو عيمملا

زاـــــغلا عـــييمت عـــنصم لــــغتسي صــــخش لـــــك : لـــــغتسملا –
ةدحو وأ ةعيمملا لورتبلا تازاـــغ لـــصف عــنصم وأ يـــعيبطلا

.ةعيمملا لورتبلا تازاغ لصف

عــنصم يف لـــخدي يذـــلا يـــعيبطلا زاـــغلا: نيومتلا زاغ –
يف لخدي يذلا عيمملا لورتبلا زاغ وأ يـــعيبطلا زاـــغلا عـــييمت
لــصف ةدـــــحو يف وأ ةــــــعيمملا لورـــتبلا تازاــــغ لـــصف عـــنصم
.ةعيمملا لورتبلا تازاغ

جتانلا عيمملا يعيبطلا زاغلا : عيمملا يعيبطلا زاغلا –
.يعيبطلا زاغلا عييمت ةيلمع نع

زاغ وأ يعيبطلا زاغلا هيدل رفوتي صخش لك: جتنملا –
.نماكملا ىوتسم ىلع عيمملا لورتبلا

ةصصخملا ةفيرعتلا: يعيبطلا زاغلا عييمت ةفيرعت –
زاغلا ىلع لوصحلل يعيبطلا زاغلا عييمتو ةجلاعم تايلمعل
تايلمع نــع ةــجتانلا ىرـــخألا تاـــجتنملاو عـــيمملا يــــعيبطلا
.عييمتلا

ةليقثلا تاجتنملا ةئزجت تايلمع ةفيرعتلا هذه لمشت ال
.مويلهلا ةيقنتو جارختساو ةعيمملا لورتبلا تازاغ لصفو
.ةيزاغلا تاقورحملا ةميق ديدحتل ةفيرعتلا هذه لمعتستو

ةـــــفيرعتلا : ةـــعيمملا لورـــتبلا تازاــــغ لـــصف ةـــفيرعت –
اهلصفو ةعيمملا لورتبلا تازاغ ةجلاعم تايلمعل ةصصخملا
ىرخألا تاجتنملاو عيمملا ناتوبلاو نابوربلا ىلع لوصحلل
 .لصفلا تايلمع نع ةجتانلا

لـــصف تاـــيلمعب قــــلعتت ال يتلا ،ةــــفيرعتلا هذــــه لــــمشت ال
ماخلا لورتبلا يفاصم ىوتسم ىلع ةعيمملا لورتبلا تازاغ
قــــبسملا نيــــخستلاو ناـــيلغلا ةـــجلاعم تاـــيلمع ،تاــــفثكملاو
ةميق ديدحتل ةفيرعتلا هذـه لــمعتستو .ناـــتوبلاو ناــــبوربلل
.ةلئاسلا تاقورحملا جاتنإ

اساسأ ةهجوم ةأشنم : يعيبطلا زاغلا عييمت عنصم –
زاغلا ةجلاعم تادحو نمضتت ،عيمملا يعيبطلا زاغلا جاتنإل
فيفجتلاو نوبركلا ةلازإ تادحو اميس ال ،هلصفو يــعيبطلا

ةـــيلمع لالــخ نـــم عـــييمتلا تادـــحو اذـــــكو تاـــبسرتلا ةـــــلازإو
يـــــعيبطلا زاــــــغلا تاـــــنازخو ةـــــئزجتلاو لـــــييستلاو طــــــغضلا
.عيمملا

هقطانم ددحت يذلا )MTU( يملاعلا روتاكرم ضرعتسم طاقسإ
طخ يف ةروكذملا ،تاجرد6 تافعاضمب لوطلا طوطخب ةينمزلا
.يلصألا يلودلا لوطلا

381-70 مـــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ىـــــغلت:02 ةّداملا
ةــنس وـــينوي9 قــــفاوملا8241 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج32 يف خرؤـــــملا

عوضوم تاحاسملا ديدحتو ءاقتنالا تاءارجإ ددحي يذلا7002
تاــــــــحاسملاو لالــــــغتسالا تاــــــحاــــسمو ءاــــــــــقبتسالا ةرـــــتف بــــــــلط

.مّمتملاو لدعملا ،ثحبلا ةحاسم نم ةدودرملا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني:١2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس رياربف

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٨2 يفخّرؤم٨٦-١2 مقر يذيفنتموسرم
ددــــــحـي ،١202 ةــــنس رـــــيارـــبف١١قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع
يــــــعيبطلا زاـــــغلا عـــييمت ةـــفيرعت دـــــيدحـت ةـــيـجهنم
.ةعّيمملا ةيلورتبلا تازاغلا لصف ةفيرعتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر41 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاـطاشن مـظني يذــلا9102 ةـنس رــبمسيد11 قــفاوملا1441 ماــع
،هنم371 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤــمـلا٠73-91 مــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــمضتملاو٠2٠2 ةــنس وـــينوي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا2٠3-٥1 مــقر يذــيفنتلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قـفاوملا73٤1 ماـع رـفص٠2

،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مـــقر نوــــناقلا نــــم371 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خرؤملا91-31

اذــــه فدـــهي ،تاــــقورحملا تاـــــطاشن مــــــظني يذــــــلا9102 ةـــــنس
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ةنس )02( نيرشع ىدم ىلع عييمت عنصم لكل ،هالعأ٤ ةداملا
جذومنل اــقفو ،1-ن ةــنسلا نــم لـــيربأ03 لـــبق ،ىـــصقأ دـــحك

.تاقورحملا طبض ةطلس هددحت

لامعتسالا عم ،هالعأ ةروكذملا تايطعملا قفاوتت نأ بجي
.ةبكرملا عييمتلا ةعسل لثمألا

يف روكذملا مصخلا لدعم تاقورحملا طبض ةطلس ددحت
.هالعأ4 ةداملا

نود ،يـــــعيبطلا زاـــغلا عـــييمت ةــــفيرعت بـــــسحت :6 ةداملا
،ن ةـــنسلل ينطولا بارــتلا ىوـــتسم ىلـــع ،كالــــهتسالا موــسر
: ةيتآلا ةغيصلا بسح

. عك/]ع كx عغت[=غت

: ثيح

،كالهتسالا موسر نود ،يعيبطلا زاغلا عييمت ةفيرعت:غت
،ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع

،ع عنصملل يعيبطلا زاغلا عييمت ةفيرعت :ع غ ت

.ع عنصملل نيومتلا زاغ ةيمك:ع ك

نيــــــــجتنملا تاـــــــقورــــــــحملا طـــــــبض ةـــــطلس رــــــــطخت :7 ةّداملا
ةفيرعتب ،ةنس لك نم وينوي03 هاصقأ لجأ يف ،رّرقم بجومب
موسر نود ،ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع يعيبطلا زاغلا عييمت

.كالهتسالا

لورـــــتبلا تازاـــــغ لـــصف ةــــفيرعت باــــسح مــتي:8 ةّداملا
لــــصفل ةــــيداصتقالا ةــــفلكتلا رـــــعس يواــــست يـــتلا ،ةــــعيمملا

ريياعملا صوصخلا ىلع ةاعارم عم ،ةعيمملا لورتبلا تازاغ
: ةيتآلا

،نيومتلا زاغ ةيمك –

،رامثتسالا فيلاكت–

: ةيتآلا رصانعلا لمشتو لالغتسالا ءابعأ –

،ةقاطلا تاقفن•

،نيفظوملاب ةقلعتملا ءابعألا•

،ةيكالهتسالا داوملا•

،ةنايصلا فيلاكت•

،تانيمأتلا•

غيرفتو ليمحتو نيزخت تايلمعب ةقلعتملا ءابعألا•
،نيعيمملا ناتوبلاو نابوربلا

،اهنم ةيلاملا فيراصملا اميس الو ،لاملا سأر فيلاكت•

.طاشنلاب ةقلعتملا موسرلاو بئارضلا•

.مصخلا لّدعم–

ةلقتسم ةأشنم: ةعيمملا لورتبلا تازاغ لصف عنصم –
لــــــصف قــــيرط نـــع ناـــتوبلاو ناــــبوربلا جاــــتنإل اــــساسأ ةـــــهجوم
- لابقتسالا ماــظن ،اـــساسأ نـــمضتت ةــــعيمملا لورـــــتبلا تازاـــــغ
يف لصفلاو ،فيفجتلا ةدحو عم اميس الو ،ةجلاعملاو نيزختلا

ناـــتوبلاو ناــبوربلا نـــيزخت ماــــظنو دــــــيربتلاو ةــــــــئزجتلل دوــــــــمع
.نيعيمملا

لصف ةأشنم: ةعيمملا لورتبلا تازاغ لصف ةدحو –
زاــــغلا ةـــجلاعم عـــنصم يف ةـــجمدم ةــــعيمملا لورــــتبلا تازاــــغ
عنصم يف وأ زاغلا وأ/و طفنلا نماكم ىوتسم ىلع يعيبطلا

.يعيبطلا زاغلا عييمت

،ةــنس لــــك يف تاــــقورحملا طــــبض ةـــطلس موــــقت :3 ةّداملا
تازاــــــغلا لــــصفو يــــعيبطلا زاــــغلا عــــييمت ةـــــفيرعت باــــسحب
موسر نود ،ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع ةعيمملا ةيلورتبلا
.ررقم بجومب نيجتنملل اهغيلبتو ،كالهتسالا

ىلع يــــعيبطلا زاـــغلا عييمت ةــــفيرعت باـــسح مــــتي :4 ةّداملا
يواست يتلا ،كالهتسالا موسر نود ،ينطولا بارتلا ىوتسم
ريياعملا ةاعارم عم ،يعيبطلا زاغلا عييمتل ةيداصتقالا ةفلكتلا
: ةيتآلا

كالهتسالاب ةقلعتملا ةيمكلا اهيف امب ،نيومتلا زاغ ةيمك –
،زاغلل يتاذلا

،رامثتسالا فيلاكت –

:ةيتآلا رصانعلا لمشت يتلا لالغتسالا ءابعأ –

ساسأ ىلـــع هـــمييقت متي يذــــلا زاـــغلل يـــتاذلا كالــــهتسالا•
تالجملا ىلإ داــــنتسالاب تاـــــقورـــــــحملا طبض ةطلس هددحت رعس

،ةصصختملا

،نيفظوملاب ةقلعتملا ءابعألا •

رئاسخلا صوصخلا ىلع يطغت يتلا ةيكالهتسالا داوملا•
تانيمألا تادحول ةبذعلا هايملاو ديربتلا لئاوس نع ةمجانلا

،ةيواميكلا داوملاو توزاملاو تاقلزملاو

ةـــــــناـــــيصلا لـــــــــمشت يــــــتلا راــــــيغلا عـــــــطقو ةــــــناـــــيصلا•
،ةيرودلا تاعجارملا اذكو ةرمتسملا

،تانيمأتلا•

يـــــــعيبطلا زاـــــــغلا لــــــــيمحت تاــــــيلمعب ةـــــــقلعتملا ءاـــــــبعألا•
،معدلا نفسو تارطاقلا اميسال ،عيمملا

،ةيلاملا تاقفنلا اميس ال ،لاملا سأر فيلاكت•

.طاشنلاب ةقلعتملا موسرلاو بئارضلا•

.مصخلا لّدعم–

زاـــــغلا عــــييمتل ةــــيداصتقالا ةــــــفلكتلا باــــــسحل :5 ةّداملا
طبض ةطلس ىلإ لاـــسرإ ،نيــــلغتسملا ىلـــــع نيـــــعتي يــــعيبطلا
يف ةروــــكذملا رـــيياعملاب ةـــقلعتملا تاـــيطعملا ،تاـــقورحملا

∑∑
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لوأ يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذــــيفنتلا موـــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤـملا88-61 مـــقر يذـــيفنتلا موــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
61٠2 ةــنس سراــم لوأ قـــفاوملا73٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج12
،ممتملاو لدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

12 يف خرؤملا٠9-61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
61٠2 ةــــــنس سراـــــم لوأ قـــــفاوملا73٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
ةيئاملا دراوــملا ةرازوــل ةــماعلا ةــيشتفملا ءاـــشنإ نـــمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا٥٠٤-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قـــفاوملا2٤٤1  ماــــع ىلوألا ىداــــمج٥1
،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرمـلا نم71 ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
32 قـــــفاوملا٠1٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ لوأ يف خرؤــــملا881-٠9 مــــقر
اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي يذلا٠991 ةنس وينوي

ةيشتفملا ماـهم دــيدحت ىلإ موـــسرملا اذــــه فدـــهي ،تارازوــــلا يف
.اهريسو اهميظنتو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةماعلا

،ريزولا ةــطلس تـــحت ،ةـــماعلا ةـــيشتفملا فــــلكت:2 ةّداملا
صوصخلا ىلع نـمضتت ،شــــيتفتلاو ةبقارملا ماــــهمب ماـــيقلاب
: يتأي ام

،اهمييقتو هايملل ةيمومعلا ةمدخلا ةبقارم–

ةعوضوملا دراوملاو لئاسولل لثمألاو ديشرلا لامعتسالا–
،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةعباتلا لكايهلا فرصت تحت

،اهتعباتمو ريزولا تاهيجوتو تارارق ذيفنت–

تاـسسؤملاو لـــكايهلاو ةرازوـــلل ةـــيزكرملا ةرادإلا رــــيس–
.ةياصولا تحت ةيمومعلا تائيهلاو

جمانرب ساــسأ ىلـــع ةــــماعلا ةـــــيشتفملا لـــــخدتت:3 ةّداملا
.هيلع ةقفاوملل ريزولا ىلع ضرعي يونس

ريزولا نم بلطب ةيئاجف ةفصب لخدتت نأ ،اضيأ اهنكميو
وأ ،ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم يأ وأ قيقحتب مايقلل

دراوـــــــملا رـــــيزو تاــــيحالــــصل ةــــعبات ضــــئارـــــــع وأ ةــــصاخ تالاــــح
.ةيئاملا

.يروصت لمع يأب مايقلا اهنكميو

رـــيرقتب ةــــبقارم وأ شــــيتفت ةـــمهم لــــك جّوـــــتت :٤ ةّداملا
حارــــــتقا هــــيف هــــنكمي ،رـــــيزوــــلا ىلإ ماـــــعلا شـــــتفملا هــــــلسري
زـــــيزعتو نيسحت يف مهسي نأ هنأش نم ريبدت لك وأ تايصوت
.شيتفتلل تعضخ يتلا تاسسؤملاو حلاصملا ميظنتو لمع

تازاـــغلا لـــصفل ةـــيداصتقالا ةــــفلكتلا باـــــسحل:9 ةّداملا
ىلإ لاـــــسرإ ،نيــــلغتسملا ىلــــع نّيــــعتي ،ةــــعيمملا ةــــيلورتبلا

رـيياعملاب ةــــقلعتملا تاـــــيطعملا ،تاــــقورحملا طــــبض ةــــطلس
دحك ةنس )02( نيرشع ىدم ىلع ،هالعأ8 ةداملا يف ةروكذملا
جذومنل اقفو ،1-ن ةنسلا نم ليربأ03 خيرات لبق ،ىصقأ

.تاقورحملا طبض ةطلس هدّدحت

لامعتسالا عم هالعأ ةروكذملا تايطعملا قفاوتت نأ بجي
.ةعيمملا ةيلورتبلا تازاغلا لصفل ةبكرملا ةعسلل لثمألا

يف روكذملا مصخلا لدعم تاقورحملا طبض ةطلس ددحت
.هالعأ8 ةداملا

،ةعيمملا لورتبلا تازاغ لصف ةفيرعت بسحت:01 ةّداملا
ن ةنسلل ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع ،كالهتسالا موسر نود
: ةيتآلا ةغيصلل اقفو

. عك     /]ع كxع فت[=فت

: ثيح

موسر نود ،ةعيمملا لورتبلا تازاغ لصف ةفيرعت:ف ت
،ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع ،كالهتسالا

وأ عنصملل عيمملا لورتبلا تازاغ لصف ةفيرعت:ع ف ت
،ع ةدحولا

.عةدحولا وأ عنصملل نيومتلا زاغ ةيمك :عك

نيـــــجتنملا تاــــــقورــــحملا طــــبض ةـــــــــطلس رـــــــــطخت:١١ ةّداملا
ةفيرعتب ،ةنس لك نم وينوي٠3 هاصقأ لجأ يف ،ررقم بجومب
،ينطولا بارتلا ىوـــتسم ىلـــع ةــــعيمملا لورــــتبلا تازاـــــغ لــــصف
.كالهتسالا موسر نود

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رـــــشني :2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس رياربف

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤١ ماـــــع بـــــجر2 يف خّرؤـــــم٩٦-١2 مـــــقر يذــــيفنتموـــــسرم
ةــــيشتفملا ماهم ددـحي ،١202 ةــنس رـــياربف٤١ قــفاوملا
.اهريسو اهميظنتو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91  مـقر يــسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

∑∑



ـه2٤٤١ ماع بجر2١٥ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس رياربف٧١ 24

.نيشتفملا تاطاشن عباتيو قسنيو ماعلا شتفملا طشني

ءانب ،نيشتفملا لمع جمانربو ماهملا عيزوت ريزولا ددحي
.ماعلا شتفملا نم حارتقا ىلع

،موسرملا اذهل ةفـلاخملا ماـــــكحألا عــــيمج ىـــــغلت :٩ ةّداملا
12 يف خرؤملا٠9-61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا اهنم اميس ال
61٠2 ةــــــنس سراــــــم لوأ قـــــفاوــــملا73٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
ةيئاملا دراوملا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ءاشنإ نمضتملاو
.مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــــشني :0١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــياربف٤1 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع بــجر2 يف رــئازــجلاب رّرــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

تاــطاشنلا نــع اــيونس ارــيرقت ماـــعلا شـــتفملا دـــــــعي:٥ ةّداملا
عاطقلا حلاصم ريسب قلعتت تاــحارتقاو تاــظحالم هـــيف يدــــبي
.اهتامدخ ةيعونو

اضيوفت ،هتايحالص دودح يف ماعلا شتفملا ىــقلتي :٦ ةّداملا
.ريزولا نم ءاضمإلاب

تامولعملا لك ىلع لوصحلل نوــشتفملا لــــهؤي:٧ ةّداملا
مـهديوزت بــجيو مـــهماهم ذــــيفنت يف مــــهديفت يتلا قــــئاثولاو
.ةمهمب فيلكتب

قئاثولا ةيرس ىلع ظافحلاب نوشتفملا مزلي ،ةفصلا هذهبو
.اهيلع عالطالاو اهتعباتمو اهرييستب نوموقي يتلا ةمولعملاو

هدـعاسيو ماـــع شـــتفم ةـــماعلا ةـــيشتفملا رــــيسي:٨ ةّداملا
.نيشتفم )6( ةتس

2٤٤١ ماــــــع يـــناثلا عـــيبر٨ يفخّرؤـــم يذــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا

.تايدلبلل نيماع باّتك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـــــــيتآلا ةداــــــسلا ماـــــهم ىـــــــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس رــــــبمفون٤2 قــــــفاوــــــملا
: ةيتآلا تايدلبلل نيماع ابّاتك ،مهتفصب مهؤامسأ

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،راشب ةيدلب يف ،يسابع كرابم–

،رئازجلا ةيالوب نافيكلا جرب ةيدلب يف ،ةجعنوب نب يلع–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

،رئازجلا ةيالوب ىطسولا رئازجلا ةيدلب يف ،يشيرش يلع–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

هجامدإ ةداعإل ،سابعلب يديس ةيدلب يف ،ليبهل هـللا دبع–
،ةيلصألا هتبتر يف

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةليسملا ةيدلب يف ،ةينب ريشب–
،ةيلصألا

ةداعإل ،ةليسملا ةيالوب ةداعسوب ةيدلب يف ،ةنيذوأ دمحأ–
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوــب يجولونكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيـــــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس رـــــياربف9 قــــــفاوملا2441

ثحبلل ةيلودلا جماربلل  ريدم ةبئان اهتفصب ،رداش ةرــيمس

2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نـمضتي ،1202 ةــــنس رـــياربف9 قــــفاوملا
.يقاوبلا مأ ةيالو يف ةماعلا ةشتفملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةريصن ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا2441

اــــهفيلكتل ،يقاوـــبلا مأ ةـــيالو يف ةـــماع ةـــشتفم اــــهتفصب ،مــــلاس
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس رـــياربف9 قــــفاوملا

.نارهو ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــــسلا ماــــــهمىــــهنت ،1202 ةـــنس رـــــيارـــــبـف9 قـــــفاوـــملا2441
ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل اريدم هتفصب ،رفينخ كلاملا دبع
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،نارهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس رـــياربف9 قــــفاوملا

.ةدكيكس ةيالوب نمألا بودنم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةعمجوب حلاصّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةدكيكس ةيالوب نمألل ابودنم هتفصب

ةّيدرف ميسارم



2١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع بجر٥
25م١202 ةنس رياربف٧١

2441 ماـع ةـيناثلا ىداــمج62 يفخّرؤــم يذــيفنت موـــسرم
ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس رــياربف9 قــفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤــم يذــيفنت موـسرم بــجومب
دمـحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا2441
ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب ،دوــياب ناـــضمروأ

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ىلفدلا نيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر٨ يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا
حالــصإو ناــــــكسلاو ةــــــحصلا ةرازوـــــــب رـــــيدم ةــــــبئان
.تايفشتسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يـــناثلا عـــيبر8 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةدـــيسلا ماـــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةـــــنس رــــبمفون٤2 قــــــفاوملا2٤٤1
ةرازوــب يلوألا نـــيوكتلل رـــيدم ةـــبئان اــــهتفصب ،دــــلاوخ ةدنيل
ةفيظوب اــهفيلكتل ،تاــيفشتسملا حالــصإو ناــكسلاو ةــحصلا
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــع يــــناثلا عيبر٨ يفناخّرؤم نايذــــيفنت ناموـــــسرم
ناـنمضتي ،0202 ةــــــنس رــــــبمفون٤2 قــــــــفاوملا2٤٤١
دراوـــــملاو يرــــحبلا دـــــــيصلل نــــيرـــيدم ماــــــهم ءاـــــهنإ
.تايالولا ضعب يف ةــــــيديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع يـــناثلا عـــيبر8 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
نيديسلا ماـــهم ىـــهنت ،٠2٠2 ةـــنس رـــبمفون٤2 قـــفاوملا2٤٤1
يرـــحبلا دــيصلل نـــيريدم اـــمهــــــــتــــــــــــــفــــصــــب ،اـــمـــــهاــــمسأ يتآلا

ىلــــــع اــــمهتلاحإل ،نييــــتآلا نيـــتيالولا يف ةــــيديصلا دراوـــملاو
: دـــــعاقتلا

،فلشلا ةيالو يف ،دابع نامحرلا دبع–

.ةياجب ةيالو يف ،ناودع ريذنلا–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بــجومب
،يمع ةرامع ديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ربمفون٤2 قــفاوملا

ةـــيالو يف ةـــيديصلا دراوــــملاو يرـــحبلا دــــيصلل ارـــيدم هـــــتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةبانع

يجولونكتلا ريوطتلاو يـــملعلا ثـــحبلل ةـــماعلا ةــــيريدملا يف
ةفيظوب اـهفيلكتل ،يـــملعلا ثـــحبلاو يلاـــــعلا مــــيلعتلا ةرازوـــــب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةــيناثلا ىداــمج62 يفخّرؤـــم يذــيفنت موـــسرم
ءاــــــــهنإ نــــــــمضتي ،1202 ةــــــنس رـــــياربف9 قــــــفاوـــــملا

ةـــــــيالو يف ةــــــيموـــــــمعلا تازـــــــيـــهجتلا رــــــيدـــــم ماـــــــــهم
.ةركسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــــــسلا ماـــــهمىــــــــهنت ،1202 ةـــنس رـــــياربـف9 قـــــــفاوـــــــملا2441
يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب ،ةناد نب مالسلا دبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةركسب ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ةيناثلا ىداــمج62 يفخّرؤـــم يذــيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس رـــياربف9 قــــفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناوــــيدل ماــــعلا رــــيدملا

.ةليسملا ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ةـــيناثلا ىداـــمج62 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
فولخمّديسلا ماهمىــهنت ،1202 ةنس رياربف9 قــــفاوملا2441
يراــقعلا رــييستلاو ةــيقرتلا ناوــيدل اــماع ارــيدم هـــتفصب ،ناــيزب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةليسملا ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ةــيناثلا ىداــمج62 يفخّرؤــم يذــيفنت موـــسرم
ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس رـــياربف9 قـــفاوملا
.ةراجتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيتدّيـــسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةـــنس رــــياربف9 قـــــفاوملا2441
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،ةراجتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

تاسرامملا ةبقارمل ةريدم اهتفصب ،ةبودجم ىليل زانياش –
،ةسفانملل ةداضملاو ةيراجتلا

ةعباتمل ريدم ةبئان اهتفصب ،يلاكت نيدلا ريخ دازرهش –
.تادراولا ريطأتو
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تاـــكبشو ةـــمظنأل رـــيدم بـــئان ،يـــفيرش مـــيلس دــــمـحم –

،يلآلا مالعإلا

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يارس ةفيلخل –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىداـمج62 يفخّرؤــم يذــــيفنت موـــــسرم

نييـــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــيارـــبف9 قـــــفاوـــملا

يراقعلا رييستلاو ةـــيقرتلا ناوـــيدل ماـــعلا رـــيدملا

.ةبانع ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذــيفنت موــسرم بـــجومب

فوـــلخم دّيــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةــــنس رــــياربف9 قـــــفاوملا2441

يف يراـقعلا رــييستلاو ةــيقرتلا ناوــــيدل اـــماع ارــــيدم ،نايزب

.ةبانع ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤١ ماع يـــناثلا عيبر٨ يفةخّرؤــــــم ةيذـــــيفنت ميـــــسارم

نييــــــعت نـــــمضتت ،0202 ةــــنس رــــبمفون٤2 قــــفاوــملا

حالصإو ناكسلاو ةــحصلا ةرازوــــب نــــيريدم باوـــــن

.تايفشتسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــع يــــناثلا عـــيبر8 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب

يحي دارم ديسلا نّيعي ،٠2٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٤٤1

ناكسلاو ةحصلا ةرازوب يلوألا نيوكتلل ريدم بئان ،فيرش

.تايفشتسملا حالصإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يـــساف ضاـــير ديـــسلا ّنيعي ،٠2٠2 ةــــنس رــــبمفون٤2 قـــــفاوملا

ناــــــكسلاو ةــــحصلا ةرازوــــب ةــــبساحملاو ةــــينازيملل رــــيدم بـــــئان

.تايفشتسملا حالصإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،دـــــلاوخ ةدـــنيل ةدـــيسلا ّنيـــــعي ،٠2٠2 ةـــنس رــــبمفون٤2 قــــــفاوملا

ةحصلا ةرازوب ةيحصلا تازيهجتلا ىلع ةقداصملل رــيدم ةـــبئان

.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

2441 ماــع ةـيناثلا ىداـمج62 يفخّرؤــم يذــيفنت موسرم
ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس رــياربف9 قــــفاوملا

ةيالو يف ةيديصلا دراوـملاو يرــحبلا دــيصلا رـــيدم
.ةزابيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةــيناثلا ىداــمج62 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
ربمسيد13نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا2441

ديصلل اريدم هتفصب ،ينايحي دمـحمّديسلا ماــهم ،0202 ةـــنس
ىلـــع هـــتلاحإل ،ةزاـــبيت ةـــيالو يف ةــــيديصلا دراوــــملاو يرــــحبلا
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةــيناثلا ىداــمج62 يفخّرؤـــم يذــيفنت موـــسرم
نييـــــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــــنس رــــــيارـــبف9 قــــــفاوــملا
.ةريوبلا ةيالو يف ةماعلا ةشتفملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةرــيصن ةدّيـــسلا نّيــــعت ،1202 ةــــنس رــــياربف9 قــــفاوملا2441

.ةريوبلا ةيالو يف ةماع ةشتفم ،ملاس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ةــيناثلا ىداــمج62 يفخّرؤــم يذيــفنت موــسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس رـــــيارــــبف9 قــــــفاوملا

موـــلعلا يف ثــحبلل ةـــيتاعوضوملا ةـــــلاكولا ةرـــــيدم
.ايجولونكتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةريمس ةدّيــــسلا نّيــــعت ،1202 ةـــــنس رــــياربف9 قــــفاوملا2441

موـــــــلعلا يف ثــــحبلل ةــــيتاعوــــضوملا ةــــــلاكولل ةرـــــيدم ،رداـــش
.ايجولونكتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ةــيناثلا ىداــمج62 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
باوــن نييــعت نــمضتي ،1202 ةــنس رـــياربف9 قــــفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
باون ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف9 قفاوملا

: ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نيريدم

تاــــقوأو هـــيفرتلا ةـــيقرتل رــــيدم بــــئان ،نوـــسح دــــمحأ –
،غارفلا
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،ةينوناقلا ةيامحلا .71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا - ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا .٤2

،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .62

،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ

رــصنع لــك نــع ةــباقرلا ةرادإ غــيلبت بـــجي ،كلذ ىلــع ةداـــــيز
هاـــصقأ لـــــجأ يف ةرــــــسمسلا بـــتكمل يداـــــعلا رــيـــسلا ســــــمي دـــيدج
.اموي )٥1( رشع ةسمخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم رارق بجومب
مــــــــقر رـــــمألا ماـــــكحأل اــــــــقيبطت دـــــــمتعت ،12٠2 ةــــنس يـــــفناج71
ةنس رياني٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خّرؤملا٥9-7٠
موسرـملاو ،مــّمــتملاو لّدــعملا ،تاــنــيــمأتــلاــب قــلـــعـــتملاو٥991
61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا٠٤3-٥9 مقر يذيفنتلا
ءاطسو حنم طورـش دّدحي يذلا٥991 ةنس ربوتكأ٠3 قفاوملا
مهتأــفاكــــمو مـــهنم هبحسو ةيــنــهملا ةيــــلهألاو داـمــتــعالا نيـمأتلا

ةجوز ىليل شوشيع ةّديسلا ،مّمــتملاو لّدــــعملا ،مـــــهــتــبـــــقارمو
.يعيبط صخش ،نيمأتلل راسمس ةفصب ،رومع يس

ةرــسمس ةــسرامم دــصق راــسمسلا اذــهل داــمتعالا اذــه حــنمي
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا .1

،ضرملا .2

رــبع ةــلمعتسملا رــيغ ىرــخألا( ةــيربلا تاــبرعلا ماــسجأ .3
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6

،ةلوقنملا عئاضبلا .7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

ةيلاملا ةرازو

قفاوملا2٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج3 يفناخّرؤم نارارق
نيراسمس دامتعا نانمضتي ،١202 ةنس يفناج٧١
.نيمأتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم رارق بجومب
7٠-٥9 مقر رمألا ماكحأل اقيبطت دمتعي ،12٠2 ةنس يفناج71
٥991 ةنس رياني٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خّرؤملا

يذيفنتلا موسرـملاو ،مّمتملاو لّدــعملا ،تانيمأتلاب قلعتملاو
قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا٠٤3-٥9 مــقر
نيـمأتلا ءاطسو حنم طورـش دّدحي يذلا٥991 ةنس ربوتكأ٠3
مــهــتأــفاـــكــــمو مـــهـــنـــم هـــبـــحسو ةـــيــنــهملا ةـــيــــلـــهألاو داـمــتــعالا

،يـــــميشاه ةـــــفيلوب دّيـــــسلا ،مّمـــتملاو لّدــــــعملا ،مـــــهــتــبـــــقارمو
.يعيبط صخش ،نيمأتلل راسمس ةفصب

تايلمع ةرسمس ةسرامم دصق راسمسلا اذهل دامتعالا حنمي
: ةيتآلا نيمأتلا

،ثداوحلا .1

،ضرملا .2

ةـــــلمعتسملا رــــــيغ ىرــــــخألا( ةـــيرــــــبلا تاــــبرــــعلا ماــــسجأ .3
،)ةيديدحلا ةــكسلا رــبع

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6

،ةلوقنملا عئاضبلا .7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31

،ضورق .٤1

،ةلافكلا .٥1

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .61

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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”أ . يـس .يأ .سأ تاراــشتــــــسالاو نيمأــتــلا ةطاسو” ةدودحملا
“ACIS ecnarussA ne sleisnoC ed te noitaidémreti’d éteicoS”
،ناــمحرلا دــبع دـــمحــم يــجيالق دّيــسلا فرـــط نـــم ةرّيــــسملاو
.نيمأتلل ةرسمس ةكرش ةفصب

ةرسمس ةسرامم دصق ةكرشلا هذهل دامتعالا اذه حنمي
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا .1

،ضرملا .2

ةــــــلمعتسملا رــــيغ ىرــــخألا( ةــــيرـــبلا تاــــبرـــــعلا ماــــسجأ .3
،)ةيديدحلا ةكسلا رـــبع

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6

،ةلوقنملا عئاضبلا .7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31

،ضورقلا .٤1

،ةلافكلا .٥1

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .61

،ةينوناقلا ةيامحلا .71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا - ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا .٤2

،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .62

بلــط فــلمل ةــنّوــكملا رصاــنــعــلا دــحأل لــيدــعــت لـــك عضخـــي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ ،دامتعالا

رــصنع لــك نــع ةــباقرلا ةرادإ غــيلبت بـــجي ،كلذـــل ةــــفاضإ
هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا ةكرشل يداــعلا رــــيسلا ســــمي دـــيدج
.اموي )٥1( رشع ةسمخ

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31

،ضورقلا .٤1

،ةلافكلا .٥1

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .61

،ةينوناقلا ةيامحلا .71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا - ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا .٤2

،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .62

،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ

رصنع لـــك نـــع ةـــباقرلا ةرادإ غـــيلبت بــــجي ،كلذـــل ةـــــفاضإ
هاصقأ لجأ يف ةرـسمسلا بتكمل يداــعلا رــيسلا ســـمي دـــيدج
.اموي )٥1( رشع ةسمخ

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةـيــناــثـــلا ىداــمـــج3 يفخّرؤــم رارـــق
ةــسسؤملا داــمتعا نــــمضتي ،١202 ةــــنس يـــــفناج٧١
ةدودــــــحملا ةـــــيلوؤسملا تاذو دـــــيحولا صــــــخشلا تاذ
”أ.يـس.يأ.سأ تاراـشـتــسالاو نيــمأـــتــلا ةـــطاــــــسو”
“ACIS ecnarussA ne sliesnoC ed te noitaidémreti’d éteicoS”
.نيمأتلل ةرســــــــمس ةكرــــش اهــــــتفـــــصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم رارق بجومب
مقر رمألا ماكــحأل اـــقيـــبـــطــت دمـــتـــعـــت ،12٠2 ةنــــس يفــــناـــــــج71
رياني٥2 قــــفاوــــملا٥1٤1 ماـــــع ناــــبــــعـــش32 يف خّرؤــــملا٥9-7٠

،مّمــــتـــملاو لّدــــعـــملا ،تاـــنـــيـــمأـــتلاب قــــلــــعــــتــــملاو٥991 ةـــنــــــس
ىداــــمـــج6 يف خّرؤـــملا٠٤3-٥9 مــــقر يذيـــفنـــتلا موــــسرــــملاو
يذـــلا٥991 ةـنــــس رـــــبوـــــتــــكأ٠3 قـــــفاوـــــملا61٤1 ماـــــع ةـــيـــناـــثلا

ةيـلـــهألاو دامــــتـــعالا نيــــمأـــتـــلا ءاــــطــــــسو حــــنــــم طورــــــش دّدحـــي
لّدعملا ،مهتبقارمو مــهـــتأــــفاـكـــمو مهـــنـــم هـــبـــحــــسو ةـــيـــنـــهـــملا

ةيلوؤـسملا تاذو ديحولا صخشـلا تاذ ةــسسؤــملا ،مّمـــتـــملاو
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١2 قـــــــفاوــملا2٤٤١ ماــــع ةــــيناثلا ىداــــــمج٧ يفخّرؤــــم رارــــق
لاوش٩١ يفخّرؤـــملا رارـــقلا لّدـــعي ،١202 ةنس يفناج
نــــــمضتملاو٨١02 ةـــــنس ويلوي3 قــــــفاوـــــــملا٩3٤١ ماــــــع
يـــــنطوـــــــــلا بــــــــــــتكملا ةرادإ ســـــــــــلجم ءاـــــــــــــضعأ نييـــــــــــــعت
.ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج7 يف خرؤم رارق بجومب
ماع لاوــش91 يف خرؤـــملا رارــــقلا لّدـــعي ،12٠2 ةــنس يـــفناج12
ءاضعأ نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا93٤1
ةيمنتلاب ةّصاخلا تاساردلل يــنطولا بــــتكملا ةرادإ ســــــلجم
: يتأي امك ،لّدــــــعملا ،ةــــيفيرـــلا

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

دراوــملاب فــلكملا رــيزولا نـــع لـــثمم ،ىـــفطصم ةـــفلخ نـــب –
،ةيئاملا

)ىتح رييغت نودب(......................................................... –

.”ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا سيئر ،ديزي دمحـم يلبمح –

ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

٥ قــــــفاوــــــــملا2٤٤١ ماــــــــع لوألا عـــــيــبر٩١ يـــــف خّرؤـــــــــــم رارـــــــق
ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي ،0202 ةـنـس ربــمـفوــن
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول تاقفصلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ قــفاوملا2٤٤1 ماــع لوألا عـــيبر91 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحت ،٠2٠2 ةنس ربمفون
781و٥81 نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول
ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم
مـــــــيظنت نـــــمضتملاو٥1٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس61 قـــــفاوـــملا63٤1
: يتأي امك ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا

: نيمئادلا ءاضعألا ناونعب

لاـغشألا رــيزو لثـــمم ،بــــيلحلوب ناـــمحرلا دـــبــــع دّيــــسلا–
،اسيئر ،ةيمومعلا

،ةيمومعلا لاـغشألا رــيزو لــثمم ،يدــيعلب يلالــيج دّيــسلا–
،سيئرلل ابئان

،ةيمومعلا لاغشألا عاـــطق ةـــلثمم ،كـــيارب ةــــليبن ةدّيـــسلا–
،اوضع

،ةيمومعلا لاغشألا عاطق لثمم ،يــــــعفار دـــــمـحم دّيــــسلا–
،اوضع

ةــيريدملا( ةــيلاملا رـــيزو ةـــلثمم ،جاـــنس ةدـــيرف ةدّيــــسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا

ةعانصلا ةرازو

٨2 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يفخّرؤم رارق
03 يـــــــــفخّرؤـــــــملا رارـــــقلا لّدـــــــــعي ،١202 ةــــنسيـــــــفناج
0202 ةنس ربمفون٦١ قفاوملا2٤٤١ ماع لوألا عيبر
تاـــــــقفصللةـــــيعاطقلا ةــــــنّجللا ةــــــليكشت دّدـــــــــحي يذـــــــلا
.ةعانصلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماعةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم رارق بجومب

لوألا عـــــيبر٠3 يف خّرؤــملا رارـــقلا لّدــــــعي،12٠2 ةــنسيـــــــــفناج82

ةليكشت دّدحـي يذـــلا٠2٠2 ةنــس رـــبمفون61 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع

: يتأي امك ،ةــعاـنـصلا ةرازوـــل تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا

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

ةـــيلاملا رـــيزو الـــثمم ،ناـــميلس ةدازوــــبو راــــمع لـــــحكل –

اـــــيساسأ اوـــــضع ،يلاوــــتلا ىلـــع )ةينازيملل ةـــماعلا ةـيرـــيدملا(

،افلختسم اوضعو

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

7قـــــفاوملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج32 يفخّرؤــــم رارـــق
41 يفخّرؤــــملا رارــــقلا لّدـــــعي ،1202 ةـــــنس يـــــفناـــج
8102 ةــــــنس لـــــيربأ03قــــــفاوملا9341 ماــــــع ناـــــبعش
ةريظحلا هيجوت سلجم ءاـضعأ نييــعت نــمضتملاو
.)ةديلبلا ةيالو( ةعيرشلل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق بجومب

ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس يفناج7

ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ليربأ03قفاوملا9341

،)ةديلبلا ةيالو( ةعيرشلل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم

: يتأي امك ،لّدعملا

ةـــيـــمـــنـــتـــلاو ةـــحالـــفــــلا رــــيزو ةــــلــــثمم ،سوــــعسع داــــعس –“

،ةسيئر ،ةيفيرلا

.“ ........................... )رييغت نودب يقابلا( ...................... –
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ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

يــــملعلا ثحبلل ةـــمئادلا ةـــيعاطقلا ةــــنجللا ءاـــــضعأل ةـــــيمسالا

حالـــصإو ناــــكسلاو ةـــحصلا ةرازوــــل يــــجولونكتلا رـــــيوطتلاو

: يتأي امك ،لّدعملا ،تايفشتسملا

وزو يزيتب يعماجلا )ىتح رييغت نودب(...........................“

ةحلصم سيئر ذاتسأ ،لامك ةطيعوب ديسلا ةنّجللا سأري

ةـــــــصصختملا ةــــــيئافشتسالا ةـــــــــسسؤــــملاب باــــــصعألا ةـــــــــحارـــــج

.”لاـــشرشب

ةينطولا ةطلسلا

تاباختنالل ةلقتسملا

7 قفاوملا2441 ماــع ةـــيناثلا ىداــــمج42 يفخّرؤــــم رارــــق
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رــياربف
ةــــــــلقتسملا ةـــــينطوــــــــلا ةــــــطــلسلل ةـــــــينقتلا ةـــــــناـــمألل
.تاباختنالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج42 يف خّرؤم رارق بجومب

هـــتفصب ،قوراــــف ةـــعلط ّديـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــياربف

ةــــــــلقتــسملا ةــــينطوـــــــــلا ةـــــــطلسلل ةــــــينقتلا ةــــــناـــمألل اـــــــماع اـــــــنيمأ

.تاباختنالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا2441 ماع ةـيناثلا ىداــــمج42 يفخّرؤــــــم رارــــــق
ماـــعلا نيــــمألا نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــــنس رـــــياربف
ةـــــــــلقتسملا ةــــــينطوــــــــلا ةـــــــطلسلل ةــــــينقتلا ةـــــــنامألل
.تاــــباختنالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج42 يف خّرؤـــــم رارـــــق بــــجومب

،ريمس ليحروب دّيسلا نّيعي ،1202 ةــنس رــــياربف7 قــــفاوملا

ةــــــلقتسملا ةــــينطولا ةـــــطلسلل ةــــينقتلا ةـــــناــــمألل اـــــماع اــــنيمأ

.تاباختنالل

ةيريدملا( ةـيلاملا رـــيزو لثـــمم ،شوـــطعز نيـــسح دّيـــسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا

.اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،يزوزعم ديشر دّيسلا–

: نيفلختسملا ءاضعألا ناونعب

،ةـيمومعلا لاــغشألا عاــطق لـــثمم ،يـــقجانس دارـــم دّيـــسلا–
،افلختسم

،ةيمومعلا لاــغشألا عاـــطق لثـــمم ،ناـــشوأ دــــمـحم دّيــــسلا–
،افلختسم

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،نورفع رمع دّيسلا–
،افلختسم ،)ةينازيملل

ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،يروصنم ليبن دّيسلا–
،افلختسم ،)ةبساحملل ةماعلا

.افلختسم ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ينامحر نيمأ دّيسلا–

لاغشألا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا ىلوتت
.ةيعاطقلا ةنجلل ةمئادلا ةنامألا ،ةيمومعلا

83٤1 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤـملا رارقـــــلا ماـــــكحأ ىـــــغلت
ةنّجللا ةـليكشت دّدــحي يذـــلا61٠2 ةنـــس رـــبمسيد62 قـــفاوملا
.لّدــــعملا ،لــــــقنلاو ةــــيمومعلا لاغشألا ةرازوــل تاقفصلل ةـــــيعاطقلا

 ناكسلاو ةحصلا ةرازو

تايفشتسملا حالصإو

١2 قــــفاوـــــملا2٤٤١ ماـــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج٧يفخّرؤــــــــمرارـــــــق
يذ٥2 يفخّرؤــــملا رارــــــقلا لّدـــــعــي ،١202 ةـــــنس يــــــفناج
يذـلا٦١02 ةـنس رــبمتبس٧2 قــفاوملا٧3٤١ ماــع ةــجحلا
ةـــــيعاــطقلا ةـــــنّجللا ءاــــضعأل ةـــيمسالا ةــــمــــئاقلا ددـــــحي
يـــــجوــــلونكتلا رـــــيوــــــطـــتلاو يــــــمــلعلا ثــــــــحبلل ةــــــمئادــلا
 .تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوـل

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

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم رارق بجومب

ةجحلا يذ٥2 يف خّرؤملا رارـقلا لّدـــعي ،12٠2 ةـــنس يـــفناج12
ةمئاقلا ددحي يذلا61٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا73٤1 ماع


