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تارارق

يروتسدلا سلجملا

رئاودلا ددحي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارمب قلعتي12٠2 ةنس سرام31 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر92 يف خّرؤم12/د م .ق/71 مقر رارق
.............................................................................................ناملربلا تاباختنا يف اهلغش بولطملا دعاقملا ددعو ةيباختنالا

رماوأ

بولطملا دعاقمـلا ددعو ةيباختنالا رئاودلا ددحي ،12٠2 ةنس سرام61 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش2 يف خّرؤم2٠-12 مقر رمأ
...................................................................................................................................................ناملربلا تاباختنا يف اــهلغش

ةـّيميظنتميسارم

تاونسلا ددعتم ريوطت ططخم نمضتي ،12٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع بجر71 يف خّرؤم98–12 مقر يذيفنت  موسرم
.............................................................................................يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةينطولا جماربلا ذيفنتل

ةـّيدرفميسارم

ةيـنطوــلا ةـحــلــصملا دـــئاـــق ماــــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتــي ،1202 ةـنــس سراــم7 قفاوملا2441 ماــع بــجر32 يــف خّرؤــم يـساــئر موـــسرـم
.......................................................................................................................................................................لــحاوـسـلا سرــحل

...ةـيناـثـلا ةيرـكسـعلا ةيحانـلا دئاق بئان نييـعت نـمـضـتي ،1202 ةنـس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يف خّرؤم يسائر موسرم

...لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا دئاق نييـعت نمضـتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماـع بـجر32 يف خّرؤـم يسائر موسرم

ةـيـنطوــلا ةــئـيـهـلاــب رــيدــم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................هـتـحـفاـكــمو داــــســفـلا نــم ةــياـــقوــلل

ةددعتملا تاقالعلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب فارطألا

................راردأ ةيالو نمأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل

ىلوألا ةجردلا نم ةبستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةبساحملا سلجمب

....ىلعألا يمالسإلا سلجملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةينطولا ةئيهلاب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

ضوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................)ارسيوس ةيلاردفنوك( فينجب رئازجلل ةمئادلا ةثعبلاب مئاد لثمم ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل

ـه٢٤٤١ ماع نابعش٩١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٦١ 2
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ةماعلا تايئاصحإلا ةحلصم سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ايلعلا ةمكحملاب

رييستل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................اهلالغتساو ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا

ثاحبألاو تاساردلل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ءانبلل ةلماكتملا

ةيرادإلا ةنامألاب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو

...تليسمسيتب يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

عافدلا ةرازو ىدلٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا

ةيرــكسـعلا ةمكحملا ةـــــساــــــئر فالــــختسا ءاـــــهنإنـــــــمـضـتـي،12٠2ةـــــــنـس سراـــم2 قـــــفاوـــملا2441ماــــعبـــــجر8يــف خّرؤــم رارــــق
........................................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةـيـحاـنـلا / ةدــــيلبلاـب

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ويلوي31 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس رياربف51 قفاوملا2441 ماع بجر3 يف خّرؤم رارق
.........................................................ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

حنم تايفيكو غلبم ددحي ،12٠2 ةنسرياربف٤ قفاوملا2٤٤1 ماـــع ةيــناــثــلا ىدامج12يف خّرؤـــم كرــتـــشم يرازو رارـــق
فرصت تحت نيعوضوملا نيمدختسملا اذكو ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو ماعلا نيمألاو باعلألل ماعلا ريدملل تاضيوعتلا

....................................................................................... نارهول رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةعارزلا ةيمنت ناوـيد ةرادإ ســــــلجم ءاــــــضعأ نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةنس رياربف51قفاوملا2441 ماع بـجر3 يف خّرؤـــم رارــــق
...............................................................................................................................................ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي،1202 ةنس سرام3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم رارق

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةدعاسملا حنم تايفيكو طورـــــش ددــــحي ،12٠2 ةــــنس يــــفناج11 قفاوملا2٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج72 يف خّرؤم كرـتشم يرازو رارـق
نيـــــسحتل ،ةـــــــلودلا باــــــسحل ،مــــــهقوقح يوذو اــيعامتجا مـــهل نـــــّمؤملا ةدـــــئافل يـــــعامتجالا ناـمضلا قيدانص فرط نم ةيلاملا
...............................................91- ديفوك سوريفب ةباصإلا نـــــــع فـــــشكلل اــــيرصح ةــــــــهجوــــملا ةـــــيبطلا تاــــــمدــــخلاب لـــــــفكتلا

٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٢
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ـه٢٤٤١ ماع نابعش٩١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٦١ 4

تارارق
: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف : الوأ

)١١ ةطقنلا(٩3١ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -١
: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض روتسدلا نم

ةداملا بجومب رقأ دق راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعا–
سلجملا باختنال ةبسنلاب ةيباختنالا رئاودلا ديدحت ،هنم2
نوناقلل اقفو ،ةيالولل ةيميلقإلا دودحلاب ينطولا يبعشلا

قـــفاوــملا٤٠٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج2 يــف خّرؤـملا9٠-٤8 مــقر
،دالبلل يميلقإلا ميظــنــتلاب قــلـــعـــتـــملاو٤891 ةــنس رـيارــبف٤
 ،ممتملاو لدعملا

يف عـــيرشتـــلا رـــقأ يروـــتسدـــلا سسؤملا نأ اراـــبـــتــــعاو–
نم11 ةطقنلا بجومب ،دالبلا يف يميلقإلا ميسقتلا لاجم
رمألل ادنس ربتعت يهف ةمث نمو ،روتسدلا نم931 ةداملا

،راطخإلا عوضوم

ةطقنلا(931 ةداملا جاردإ مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
دعي راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض روتسدلا نم )11

 .هكرادت نّيعتي اوهس

روتسدلا نم٠٤١ ةداملا ىلإ دانتسالا صخي اميف -٢
: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض

نمض روتسدلا نم٠٤1 ةداملا جردأ عرشملا نأ ارابتعا–
دعاقملا ددعو ةيباختنالا رئاودلا ددحي يذلا رمألا تاريشأت
،راطخإلا عوضوم ناملربلا تاباختنا يف اهلغش بولطملا

تالاجملا ددحت روتسدلا نم٠٤1 ةداملا نأ ارابتعاو–
ماظن اهنمض نمو ،ةيوضع نيناوقب عيرشتلل ةصصخملا
،تاباختنالا

تالاجم نمض لخدي ال راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
يذلا تاباختنالا ماظن نمض جردني الو ،يوضعلا نوناقلا

نمو ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا همظني
عوضوم رمألل ادنس دعت ال روتسدلا نم٠٤1 ةداملا نإف ةمث
،راطخإلا

روتسدلا نم٠٤1 ةداملا جاردإ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نّيعتي اًوهس ربتعي ،راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض
.هكرادت

يروتسدلا سلجملا

٢٤٤١ ماــــــع بـــــــــجر٩٢ يفخّرؤـــــم١٢/د م .ق/7١ مـــــــــقر رارـــــــق
ةبـقارـــمب قلـــعـــتـــي ،١٢٠٢ ةـــنــــس سراـــــم3١ قـــــفاوــــملا
ةـيـباـخـتـنالا رــئاودــلا ددــحــي يذــلا رــمألا ةــيروــتسد
تاــباــخــتـــنا يف اـــهـــلـــغش بوـــلـــطملا دـــعاـــقملا ددـــعو
.ناملربلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملاّنإ

ســـلـــجـــملا ةـــيروـــهــمـــجلا ســــيــــئر راــــطـــــخإ ىلــــــع ءاـــنـــب–
،12٠2 ةنس سرام٠1 يف ةخرؤملا ةلاسرلاب ،يروتسدلا

٠1 خيراتب يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو
رمألا ةيروتسد ةبقارم دصق ،12 مقر تحت12٠2 ةنس سرام
اهلغش بولطملا دعاقملا ددعو ةيباختنالا رئاودلا ددحي يذلا

،ناملربلا تاباختنا يف

931و )2 ةرقفلا(8 داوملا اميسال روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم٤22و891و )ىلوألا ةرقفلا(791و2٤1و

٠٤٤1 ماـــــــــع ناضمر7 يف خّرؤملا ماــــظـــــنـــــلا ىضتـــــقمبو–
سلجملا لمع دعاوقل ددــحملا ،91٠2 ةـــنــــس وـــياـــم21 قـــفاوـــملا
،ممتملاو لدعملا ،يروتسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

: لكشلا يف

هلح مت يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا روغشل ارابتعا–
ماع بجر9 يف خّرؤملا77-12 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1

سلجم ىلع هضرع مت راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
دعب ،12٠2 ةنس سرام7 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ءارزولا
 ،ةلودلا سلجم يأر ذخأ

نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم2٤1و931

سلـــجملا ةـــيروــــهــــمجلا سيــــئر راــــطــــخإ نأ اراــــبــــتــــعاو–
رــئاودــلا ددــحــي يذـــلا رـــمألا ةـــيروـــتسد ةـــبـــقارمل يروـــتسدـــلا
تاـباـخـتـنا يف اـهـلـغش بوـلــطملا دــعاــقملا ددــعو ةــيــباــخــتــنالا
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،ناملربلا



٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٢
5م١٢٠٢ ةنس سرام٦١

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ: ايناث
رـــئاودـــلا ددـــحـــي يذـــلا رـــمألا ةـــيروـــتسد ةـــبــــقارــــم صوصخــــب
تاــباـختنا يف اــهـــلـغش بوـلــطملا دـــعاـــقملا ددـــعو ةيباختنالا
٤22 ةداملاو ،)2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقبط مت ،ناملربلا

.يروتسد وهف ،روتسدلا نم

: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف: الوأ

روتسدلا نم891و )11 ةطقنلا(931 نيتداملا ةفاضإ -1
.تاريشأتلا نمض

نـــــــم روــــتــــسدــــلا نــــم٠٤1 ةداـــــــملا ىـــــــــلإ ةراـــــشإلا فذــــــح -2
.تاريشأتلا

رمألا نم )ىلوألا ةرقفلا(521 ةداملا ىلإ ةراشإلا ةفاضإ -3
،تاـباـخـتـنالا ماـظــنــب قــلــعــتملا يوضعــلا نوــناــقــلا نــمضتملا

.تاريشأتلا نمض

: راطخإلا عوضوم رمألا ماكحأ صخي اميف: ايناث

عوضوم رمألا نم6 ةداملا صن يف دراولا وهسلا كرادت -
2 يف خرؤــــملا9٠-٤8 مـــقر نوــــناـــقلا ىلإ ةراـــشإلاـــب ،راـــطــــخإلا

٤891 ةــــنــــس رــــيارـــبـــف٤ قــــــفاوــــملا٤٠٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــمــــج
 .ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو

ةيباختنالا رئاودلا ددحي يذلا رمألا ماكحأ ربتعت: اثلاث
ناملرــبــلا تاــباــخـــتـــنا يف اـــهـــلـــغش بوـــلـــطملا دـــعاـــقملا ددـــعو
.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اعبار

ةـــيروـــهـــمـــجـــلــــل ةــــيــــمسرــــلا ةدــــيرجلا يف رارــــقــــلا اذــــه رشنــــي
.ةيبعشلا ةيطارقميدلاةيرئازجلا

نيتدقعنملا هيتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
ةنس سرام21و11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر82و72 خيراتب
12٠2.

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم

،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،ليختوب ميهاربا

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

.اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ

نــــم٨٩١ ةداـــملا ىلإ داـــــنــــــتـــــسالا مدــــع صـــخـــي امـــيـــف -3
: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض روتسدلا

تارارق رثأ ىلع صنت روتسدلا نم891 ةداملا نأ ارابتعا–
تاطلسلا عيمجل اهتيمازلإو اهتيجحو ةيروتسدلا ةمكحملا
اهنإف ةمث نمو ،ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاطلسلاو ةيمومعلا

،راطخإلا عوضوم رمألل ايساسأ ايروتسد ادنس دعت

نم891 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
 .هكرادت نّيعتي اًوهس دّعي ،روتسدلا

ةرقفلا(5٢١ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -٤
يوضعلا نوناقلا نمضتملا١٠-١٢ مقر رمألا نم )ىلوألا
رــمألا تارــيشأت نــمض تاــباــخـــتـــنالا ماـــظـــنـــب قـــلـــعـــتملا

: راطخإلا عوضوم

521 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نم لوألا رطشلا نأ ارابتعا–
قفاوملا2٤٤1 ماع بجر62 يف خرؤملا1٠-12 مقر رمألا نم
قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1
ةرـئادـلا يف عارــتــقالا ءارــجإ ىلع صنــي ،تاــباــخــتــنالا ماــظــنــب
نم ىلوألا ةرقفلا نم رطشلا اذه نإف ةمث نمو ،ةيباختنالا
،راطخإلا عوضوم رمألل ايساسأ ادنس ربتعي521 ةداملا

ىلوألا ةرقفلا ىلع دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملا رمألا نم521 ةداملا نم
 .هكرادت نّيعتي اًوهس دّعي ،تاباختنالا ماظنب

: راطخإلا عوضوم رمألا داوم صخي اميف : ايناث

: راطخإلا عوضوم رمألا نم٦ ةداملا صخي اميف–

ةرئادلا ددحت ،راطخإلا عوضوم رمألا نم6 ةداملا نأ ارابتعا–
نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنال ةبسنلاب ةيباختنالا

ىلإ ةراـشإلا نود ،ةــــيالوــــلــــل ةــــيــــمــــيــــلـــــقإلا دودحلا ساسأ ىلع
،دالبلـل يمـيـلـقإلا مـيـظـنـتـلاـب قـلـعـتملا9٠-٤8 مــقر نوــناـقــلا

،راـطـخإلا عوـــضوــم رـــمألا نــم6 ةداــمــلل ادـنــس رـبــتــعي يذــلاو

6 ةداملا صن يف ةراشإلا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىلإ راطخإلا عوضوم رمألا نم
٤891 ةنس رياربف٤ ـل قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج2
ّدعي ،ممتملاو لدــعملا ،دالـبـلل يـمـيـلقإلا ميـظـنـتلاـب قــلــعـتــملاو

.هكرادت نّيعتي اًوهس

بابسألا هذهل

: يتأي ام ررقي

: لكشلا يف

ددحي يذلا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ : الوأ
يــف اـــهـــلـغــش بولطملا دــعاــقــملا ددــعو ةيباـخـتنالا رــئاودــلا
ةداملل اقبط تءاج ،راطخإلا عوضوم ناملربلا تاباختنا

.ةيروتسد يهف ،روتسدلا نم2٤1



رماوأ
٤٠٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوـــناـقـلـل
يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891ةـنـــس رـــيارـــبـــف٤ قفاوملا
 .مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل

باختنا يف ةيباـختنا ةرئاد لكل دعاـــقـــملا عزوـــت:3 ةداملا
 .ةيالو لك ناكس ددع بسحب ينطولا يبعشلا سلجملا

ساـسأ ىلــع ةـــيــباـــخــتـــنا ةرــئاد لـك يف دعاقملا ددـــع ددــحـــي
نيرشعو ةئام نمـضـتت ةـصـح لكل دـحاو دـعقـم صيـصخـت
لكـل يفاـضإ دـعـقـم صصـخـي نأ ىلـع ،ةـمـسـن )٠٠٠.٠21( فلأ

 .ةمسن )٠٠٠.٠6( فلأ نيتس لمشت ةيقبتم ةصح

ةـبـسـنلاب )3( ةثالث نــع دــعاــــقملا ددـــع لـــقــي نأ نــكــمـي ال
)٠٠٠.٠٠2( فلأ يتئام نع اــهناـكـس ددــع لــقــي يتــلا تاــيالوــلل
.ةمسن

ةــيـــباـــخـــتـــنالا ةرــــئادـــلا يف دــــعاــــقــــملا ددــــع ددـــحـــي:٤ ةداملا
يبـعـشـلا سـلــجملا باخـتـنا يــف ،جراخلاــب ةـيـنـطوــلا ةـيـلاجـلل
 .دعاقم)8( ةينامثب ينطولا

 .ميظنتلا قيرـط نع ةداملا هذـــــه قيـبـطـت تايفيك ددـحت

ددـــع اذـكو ةـيـباـخـتـنالا رـئاودـلا ةـيـمـسـت حضوـت:5 ةداملا
يبعشلا سلجملا ءاــضــعأ باـــخــتــنا يف اهل ةبسانملا دعاقملا
 .رمألا اذهب قفرملا قحلملا قفو ينطولا

باختنال ةـــبـــســــنـــلاــــب ةـــيباخـتـنالا ةرئادـلا ددحت:٦ ةداملا
ةيالولل ةيميلقإلا دودحلاب نيبختــنـــملا ةـــمألا سلــجــم ءاضـــعأ

٤٠٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناـقـلـل اـــقـفو
يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا
.ممتملاو لدعملا ،دالبلل

نيدعقمب ةــيــباــخـتـــــــنا ةرــــــئاد لـــــكـــــل دـــعاـــــقــــملا ددــــــــع ددــــــحــــــي
.)2( نينثا

لوألا عيبر٠2 يف خرؤملا1٠-21 مقر رمألا ىغلي:7 ةداملا
رئاودلا ددحي يذلا21٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا33٤1 ماع
تاباختنا يف اهلغش بولــطــملا دـــعاـــقـــملا ددــــعو ةـــيباـــخـــتـــنالا
.ناملربلا

ةــّيــــمــسّرـــلا ةدـــــيرـجلا يـــف رــمألا اذـــه رــشــنـي:٨ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهــمـجلل

سرام61 قفاوـملا2٤٤1 ماـع نابعش2 يف رـئازـجلاـب رّرـح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قفاوملا٢٤٤١ ماـــــع نابعش٢ يفخّرؤــــم٢٠-١٢ مــــقر رـــــمأ
ددعو ةيباختنالا رئاودلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس سرام٦١
.ناملربلا تاباختنا يف اــهلغش  بولطملا دعاقمـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

11-931و121 داوملا امّيس ال ،روــــــتـــسّدــــلا ىلـــــــع ءاـــــنـــــب–
،هنم٤22و891و2٤1و

ماـــع بـــجر62 يف خّرؤــملا1٠-12 مــقر رــمألا ىضـتـــقــمـبو–
نوــناــقــلا نــمـضتملاو12٠2ةـــنس سراـــم٠1 قـــفاوـــملا2٤٤1
داوملا اــمـيــس ال ،تاـباــــــخـتــــــنالا ماـــــظــنــــــب قــلـــــعتـــملا يوـضـــعـلا

،هنم691و )ىلوألا ةرقفلا(521و٤21

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر٠2 يف خّرؤملا1٠-21 مقر رمألا ىضتقمبو–
رئاودلا ددحي يذلا21٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا33٤1 ماع
تاـباـخـتـنا يف اـهـلـغش بوـلــطملا دــعاــقملا ددــعو ةــيــباــخــتــنالا
،ناملربلا

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعبو

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو

:هصن يتآلا رمألا ردصي

ددعو ةـيـباـخـتـنالا رـئاودـلا رـمألا اذـه ددـحـي:ىلوألا ةداملا
سلــجملا ءاضعأ تاــباــخـــتـــنا يف اـــهـــلـــغش بوـــلـطملا دـــعاـــقملا
اـقبـط ،نيبختنملا ةـمألا سلجـم ءاضعأو ينـطولا يبـعـشلا

يف خّرؤـــملا1٠-12 مــقر رــمألا نـــم691و٤21 نيــتداـملا ماكـــــحأل
نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1قفاوــملا2٤٤1 ماع بجر62
.تاباختنالا ماظنب قلــعــتـملا يوضعلا نوناقلا

باختـنال ةـــبـــســـنـــلاــــب ةـــيـــباــختنالا ةرئادلا ددحت:٢ ةداملا
اـــقـفو ةـيالوـلـل ةــيميـلقإلا دودــحلاب يــنـطولا يــبعشـلا سلجملا

ـه٢٤٤١ ماع نابعش٩١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٦١ 6
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ةـّيميظنتميسارم
نابعش لوأ يف خرؤملا61-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا92٤1 ماع
،يحالفلا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

،هنم31و21 ناتداملا اميسال

لاوــش81 يـف خرؤــملا11-81 مـــقر نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع
،ممتملاولدعملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤـملا87-12 مــقر يساــئرــلا موـسرـملا ىضــتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا22-29 مــقر يذيفـنـتــلا موــسرـملا ىـضــتـقـمبو –
نمضتملاو2991 ةنس رياني31 قفاوملا21٤1 ماع بجر8
يملعلا ثحبلا ةيقرتل تاعاطقلا نيب ةكرتشم ناجل ءاشنإ

،اهميظنتواهريس طبضيو،هميوقتوهتجمربوينقتلاو
،ممتملاولدعملا

يف خرؤملا771-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقـمبو –
ددحي يذلا5991 ةنس وينوي٤2 قفاوملا61٤1 ماع مرحم52
2٠3–28٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
ةـيـمـنـتلاويمـلــعــلا ثــحبـلل يـنـطوــلا قودــنصلا “هــناوـنــع يذـــلا
،ممتملاولدعملا ،“ ةيجولونكتلا

يف خرؤملا752-99 مــقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
يذلا9991 ةـنـس ربـمـفوــن61 قــفاوملا٠2٤1 ماــع ناـبــعش8
،اهريسواـهـميـظـنـتوثحبلا تادحوءاشنإ تايفيك ددحي

يف خرؤملا232-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ربوتكأ2 قفاوملا13٤1 ماع لاوش32

وأ يعماجلا يئافشتسالا ثحابلا ذاتسألا ةسرامم طورش
،امهتأفاكم تايفيك اذكوثحبلا تاطاشن ثحابلا ذاتسألا

يف خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاويملعلا عباطلا

٢٤٤١ ماع بجر7١ يفخّرؤم٩٨–١٢ مقر يذيفنت موسرم
ططخم نمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام لوأ قفاوملا
ةينطولا جماربلا ذيفنتل تاونسلا ددعتم ريوطت
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاويلاعلا ميلعتلا ريزوريرقت ىلع ءانب–

1٤1و5-211 ناـــتداــملا اــمــيــس ال ،روــتــــسدلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يــف خرؤــملا51-81 مقر يوضـعـلا نوــناــقــلا ىضـتــقــمبو –
81٠2 ةـنـس رــبــمـتـبس2 قــفاوملا93٤1 ماــع ةــجحلا يذ22
،ممــتملاولدـــعملا ،ةـيـلاـملا نيـناوــقب قلــعتملاو

مرـحـم٤2 يف خرؤـملا12-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتــقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاولدعملا ،ةيمومعلا

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا5٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،ممتملاولدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

يناثلا عيبر51 يف خرؤملا9٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
يف مكحتلاب قلعتملاو9991 ةنس ويلوي82 قفاوملا٠2٤1 ماع
،ةقاطلا

يناثلا عيبر11 يف خرؤملا11-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ديصلاب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا22٤1 ماع
،ممتملاولدعملا ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا9٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيقرتب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تـشــغ٤1 قفاوملا52٤1 ماــع
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةددجتملا تاقاطلا

لوألا عيبر91 يف خرؤملا7٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تاقورحـملاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا62٤1 ماع
،ممتملاولدعملا

ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا21-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،هايملاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا62٤1 ماع
،ممتملاولدعملا

ةدعقلا يذ51 يف خرؤملا11-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون52 قفاوملا82٤1 ماع
،لدعملا ،يلاملا يبساحـملا
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يف خرؤملا18-31 مــقر يذيـفـنتلا موـسرـملا ىضـتـقمـبو –
يذــلا31٠2 ةنـس رــياـنـي٠3 قــفاوملا٤3٤1 ماــع لوألا عيــبر81
يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم ددحي
،اهميظنتو

يف خرؤملا9٠1-31 مــقر يذيفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتـــقمبو –
يذلا31٠2 ةنس سرام71 قفاوملا٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج5
،اهريسوثحبلا ةقرف ءاشنإ تايفيك ددحي

يــف خرؤملا132-91 مقر يذـيـفـنتلا موـسرملا ىضـــتـقـمبو –
يذـــلا91٠2 ةـنـس تــشــغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماـــع ةــجحلا يذ21
،اهريسواهميظنتوثحبلا رباخم ءاشنإ تايفيك ددحي

يف خرؤملا232-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
،اهريسواهميظنتوثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم ددحي

: يتأي ام مسري

نوـــناــقـــلا نــم31 ةداـــملا ماـكــحأل اــــقـيـبـطــت: ىلوألا ةّداملا
قـــفاوــملا73٤1 ماــــع لوألا عيـبر81 يــف خرؤـمــلا12-51 مــقر
لوح يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3
اذه فدهي ،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلا
ذيفنتل تاونسلا ددعتم ريوطت ططخم عضوىلإ موسرملا
.يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلل ةينطولا جماربلا

يـــمـلــعـلا ثحــبـلل ةـيــســـيئرــلا فادــــهألا لثمـتــت :٢ ةّداــمــلا
ىلوألا ةدامـلا يـف روــكذــملا ططـخـملل يجوــلوـنـكـتلا رــيوــطتـلاو
:يتأي اميف ،هالعأ

ةحالفلا ةيقرتو،ةيذغتلا نيسحتويئاذغلا نمألا ريوطت –
،ةمادتسملا

،اهنيسحتونينطاوملل ةيحصلا ةلاحلا ىلع ظافحلا –

،يوقاطلا نمألا زيزعت –

نيعب ذخألاو،اهتعاجن نيسحتوةقاطلا رداصم عيونت –
،تايوتسملا عيمج ىلع ةيئيبلا تاجايتحالا رابتعالا

،اهتاقيبطتوةليدبلا ةقاطلا جاتنإ تايلمعوتاينقت ريوطت –

قرزألا داـصـتقالا ةـيقرــتوةـئـيبلا ةياـمـح يف ةمهاسملا –
،رضخألاو

ديصلا ةيقرتومادتسم وحن ىلع تايئاملا ةيبرت ريوطت –
،ةيفرحلا كامسألا دئاصمل صاخ مامتها ءاليإ عم

لـــجأ نــم اــمـيـس ال ،اـــهـتياـمـحوةـيــئاــملا دراوـملا ةـيـمـنـت –
.يرــلا

،هالـــعأ2 ةداـملا يف ةروــكذــملا فادــهألا قيــقـحـتل :3 ةّداملا
يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلل ةينطولا جماربلا ددحت

: يتأي امك ،اهذيفنت نــّيعتي يتلا ةيولوألا تاذ

،يئاذغلا نمألا لوح ثحبلل ينطولا جمانربلا –

،نطاوملا ةحص لوح ثحبلل ينطولا جمانربلا –

 .يوقاطلا نمألا لوح ثحبلل ينطولا جمانربلا –

ريوطتلاويملعلا ثحبلل ةينطولا جماربلا فادهأ ددحت
ةـمزالـلا ةـيداملاوةيلاملاوةـيرشبــلا دراوملاويجولونكتلا
.موسرملا اذهب قحلملا يف ،اهذيفنتل

يمـلــعــلا ثـحـبـلل ةـماــعــلا ةــيرـــيدــملا ةــطـلس تــــحت :٤ ةّداملا
،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا فلكت ،يجولونكتلا ريوطتلاو
عيراشم نيمثتوذيفنت ةعباتموقيسنتب ،اهصخي اميف لك
يف ةروكذملا يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلا جمارب
.هالعأ3 ةداملا

ةروكذملا ثحبلل ةينطولا جماربلا قالطإ متي :5 ةّداملا
عــيراـشـم تاحرتقم ىلإ ةوــعدــلا لالــخ نم،هالــعأ3 ةداـملا يــف
ةطلس تحت ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا اهقلطت ثحب
 .يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

ةيملعلا تاناكمإلل اقفوثحبلا عيراشم دادعإ متي :٦ ةّداملا
يملعلا نيمثتلل اهجئاتن ةيلباقوةرفوتملا ةيجولونكتلاو
.يداصتقالاو

يف اهنع رّبعملا ثحبلا تايلاكشإ ةجلاعم متت :7 ةّداملا
يريوطت وأ/ويقيبطت طمن تاذ ثحب عيراشم ربع ةوعدلا

رظتنملا جوتنملل يجولونكتلا جضنلا تايوتسم قفوددحت
تاءارب لكش يف نيمثتلل ةلباق جذامنوتازاجنإب هجيوتت
 .لالغتسالل ةلباق تازاجإ وأ

اقفوةيولوألا تاذ ثحبلا عيراشم رايتخا متي :٨ ةّداملا
ليهستل يداصتقالاويعامتجالا عاطقلا تاـجايتحا هيلمت اـمل
.راكتبالا رييست اذكوثحبلا تاجتنم لالغتسا عيجشتو

ثحبلل ةينطولا جماربلا عيراشم ليومت يهتني :٩ ةّداملا
،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا

ةصصخملا ةرتفلا ءاهتناب ةيونسلا ةأفاكملا ديدست اذكو
.ثحب عورشم لك ذيفنتل

ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرجلا يــف موــسرــملا اذــــه رــشـنــي:٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهــمـجلل

سرام لوأ قفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر71 يف رــئازـجــلاب ررــح
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ىلــع فيــفـجتلا تاينـقــت يــف مــكـحتلاوتاــجتنملا لالــغـتـسا
ةريغصلا عرازملا ريوطتل ايوق اكرحم دعت يتلا،عـساوقاــطن
ةــنرـصـعــب ةـيـجـيتارــتسالا هذــه حـــمست اريـخأو.ةطسوتملاو
 .ةـيـحالـفــلا ةـنـنـكملا ةـيـقرـتواــهـتماــكـحوةـيحالـفــلا ةرادإلا

رييستلا نسح ىلع ءوضلا ةيئاملا دراوملا عاطق طلسيسو
ءاملاب دادمإلا ةمظنأ ليهأت ةداعإ لالخ نم هنيمثتوءاملل
نيسحت نع الضف ،يرلاويحصلا فرصلاوبرشلل حلاصلا
قلعتي اميفو.ةيئاملا دراوملا رييستل ةيمومعلا حلاصملا ءادأ
ةيئاملا دراوملا يف مكحتلا لوح تاجايتحالا روحمتت ،يرلاب
دودسلا لالغتسا نسحوةنايص لالخ نم امّيسال ،ةفلتخملا

رييستلاوثولتلا لاكشأ عيمج نم ةيئاملا دراوملا ةيامحو
،ةيفارغورديهلا ضاوحألا لامعتساب ةيئاملا دراوملل جمدنملا

فلتخم مادختساب ةيديلقتلا ريغ ةيئاملا دراوملا دينجتو
هاــيـملا تاــعدوـتـسمل يــعاـنـطـصالا دادــمإلاو ريــهــطـتلا لاــكــشأ
فرصلا هايم لامعتسا ةداعإ اريخأو،يرلا تايـنـقـتوةـيـفوـجلا
.ةجلاعملا يحصلا

يرحبلا ديصلا لاجمب قلعتملا رطسملا فدهلا ققحتيسو
:لالخ نم تايئاملا ةيبرتو

ةيبرتوديصلا لئاسول لثمألا مادختسالاوريوطتلا –
،تايئاملا

،اهفييكتوجاتنإلا ةمظنأ فيثكت –

ةيئيبلا ةمظنألا ةيكيمانيد لاجم يف فراعملا ريوطت –
،يرحبلا ديصلا قيرط نع ةلغتسملا

 ،يعانطصالاويعيبطلا يراقلاويرحبلا طسولا نيمثت –

،عاونألاولئاوملا ىلع ظافحلا –

.تارداصلا ةيقرتوةيداصتقاوةيعامتجا باطقأ روهظ –

ةيسيئرلا تايلاكشإلا لمشت ،يباغلا لاجملاب قلعتي ام ّامأ
 :يتأي ام صوصخلا ىلع اهتجلاعم نــّيعتي يتلا

،مادتسملا اهرييستوةيعيبطلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةيامح –
 ،اهنم تاباغلا امّيس ال

،ةيعيبطلا دراوملا نوصويجولويبلا عونتلا ظفح –

ةــيـبـهـسلا هــبش ةـيـباــغــلا تاــحاـسـملا ءاـيــحإوةــياــمـح –
،ةروـــهدــتملا

،يتابنلا ءاطغلا روهدتورحصتلا ةحفاكم –

 .يئافلحلاويباغلا ثارتلا ءايحإ –

قـــحلــملا

يئاذغلا نمألا لوح ثحبلل ينطولا جمانربلا .الّوأ

ىلع يئاذغلا نمألا يف ثحبلل ينطولا جمانربلا ديدحت ّمت
ىدأ دقو.ةلصلا تاذ تاعاطقلا فلتخم تاجايتحا ساسأ

يف ةينطولا تايولوألا ديدحت ىلإ تاجايتحالا هذه ليلحت
لئاسملا فلتخمل بيجتست يتلا ريوطتلاوثحبلا لاجم
ةيقرتل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا حوضوب اهتددح يتلا

ةحالفلا“ يف ينقتلاويملعلا ثحبلا تاطاشن مييقتوةجمربو
لـــيــلــحتوةــسارد تـحـمس دـــقو.“ ةـــيئاــملا دراوــملاوديــصــلاو
ثـــحـبــلا يــف فراـــعــمـــلا ةـــلاــــح دادــــعإـــب ةـــحاـــتــملا تاردـــقـــلا

نمألاب ةلصلا تاذ تالاجملا يف ةرّوــطملا تاـيـجوـلوــنكــتلاو
 .يئاذغلا

: ةيعامتجالاوةيداصتقالا فادهألا .١

”يـئاذــغــلا نــمألا“ثحبلل يـنطوـلا جــماــنرـبـلا اذــه ىــشاــمتي
: يف ةيجيتارتسالا هفادهأ لثمتتو،ةموكحلا لمع ططخم عم

زــيزــعـت اـهـنأـش نـم ةــمادـتـســم ةيــعارز ةـساــيس خـيــسرــت –
نازيملا يف لصاحلا لالتخالا صيلقتودلبلل يئاذغلا نمألا
يــف ةـمـهاــسملاوةـيـساـسألا ةـيــعارزــلا تاــجتـنملل يراــجتلا

،ينطولا داصتقالا عيونت

اهيف امب ،ةيتابنلاوةيناويحلا تانيتوربلا جاتنإ ةدايز –
،يئاملا أشنملا تاذ

مظنلا روهدتب ةلصتملا تاجايتحالا فلتخمب لفكتلا –
،ةبرتلا ظفحوتاباغلا اهنم امّيس ال ،ةيعيبطلا ةيئيبلا

 .ةيئاملا دراوملل ينالقعلا رييستلاورحصتلا ةحفاكم –

تارايخلا حيتت نأ يغبني ،يعارزلا لاجملاب قلعتي اميفو
ةيمنتلا ةيجيتارتسال نسحأ ةلكيه ةيساسألا ةيجيتارتسالا
ةهجاوموةمادتسملا ةيمنتلا تاناهرل ةباجتسالل ةيحالفلا

ةـيـجـيتارتسالا تاراـيـخلا ذـــفنتسو.يئاذـــغـلا نمألا تاــيدحــت
نــيداـيـم يــطــغي يلـمـع ثـحـب جماــنرــب لالــخ نـم ةـيساسألا

ماعلا ريرقتلا يف ةنّودم ةصاـخ عيــضاومورواحم ىلإ مـســقـنت
تاــيوتـحـملا هذــه ةـعـيـبطوةـبـيــكرــتومــجـحف .جماــنرـبـلا اذــــهل
تايلمع يعدتسي تاعاطقلا ةددعتملاوتاصصختلا ةددعتملا

.نيددعتم نيلعاف لخدتواليوط اتقوقرغتست

عــفر ىلإ يعارزلا لاجملا يف ثحبلا ةيجيتارتسا فدهتو
يضارألا ةيامح لالخ نم ينطولا يحالفلا جوتنملا دودرم
قــيرــط نـــع ةــيــعارزــلا يــضارألا ةـحاــسـم عيسوــتو،ةـيــحالــفلا
ةيعارزلا تاجتنملا تادراوصيلقتوةديدجٍ ضارأ حالصتسا

ةحالفلا لاجم يف ةيتالواقملا ريوطتوةيساسألا ةيئاذغلاو
مدـــعورــيذــبتـلا نـم دحلا كــلذ ىلإ فــض ،ةـيـئاذــغلا تاــعانصلاو
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ثحبلا جمانرب نمضتي نأ يغبني ،تالاحلا عيمج يفو
يداصتقالا ريوطتلا ةقفارمومعدل ةطشنأ يئاذغلا نمألا يف
اقفوثحبلا جئاتن نيمثتوليوحت تايلآ زيزعتونطولا يف
رــيوـطـتلاويمـلــعلا ثحبلاب قـلـعـتملا ةـموــكحلا لــمع ططـخمل

.هجئاتن نيمثتويجولونكتلا

 : ةيملعلا فادهألا .٢

ىلإ يئاذـغـلا نــمألا يف ثحــبــلــل ينــطوــلا جماــنرــبــلا فدــهــي
نيلعافلا هجاوت يتلا تابقعلا فلتخمل ةبسانم لولح داجيإ

عمتجملا تاجاحل ةباجتسالا لجأ نم ةلصلا تاذ نيدايملا يف
جاتنإلاورييستلا قرطوتاودأولكايه نيسحتو،ةهج نم
 .ىرخأ ةهج نم

ناديملا يف ثحبلا تايلاكشإ فلتخمل لولحلا ميدقت متيو
ةقطنم لكل ةيخانملاوةيعيبطلا فورظلا ةاعارمب يحالفلا

.ةيحالف

ةطشنألل ةـمـئالـملا تاــحاـسـملاوقــطاـنملا يــف ،يـفــكـي ذإ
ليصاحـملا جاتنإ ريفوتب ةقلعتملا قئاوعلا زواجت ،ةيحالفلا

يتلا فانصألا فييكتوبيرجتوءاشنإ لالخ نم افيكواّمك
ةلثمتملاواهل ةبحاصملا ”ةيجولونكتلا اهتمزحأ“ ةقفر رشنت

.ةعارزلا قرطوةيتابنلا ةحصلا ةيامحوديمستلاوّيرلا يف
ثيح نم ةيناويحلا ةيبرتلا قرط نيسحت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .ةيناويحلا ةحصلاورثاكتلاوةيذغتلا

ةيعيبطلا فورظلا تاذ ةيعارزلا قطانملل ةبسنلاب اّمأ
،)ةيوارحصلاوةيبهسلاوةيلبجلا قطانملا( ةيساقلا ةيخانملاو
نم ةيميظنتوةيجولونكت تاراكتبا داجيإ يرورضلا نمف

ةيغب ميلقإ لكل ةبسانملا ةيحالفلا بعـــشلا ةيمنت اهنأش
عيونتوةيعيبطلا دراوملل مادتسملاولثمألا لالغتسالا نامض

ةيكرح يف فيرلا ناكس جامدإ ةقفارمويلحـملا داصتقالا
.ةلماشلا ةيحالفلا ةيمنتلا

ةـمــظــنأ ءاــسرإ ىلإ ةــيرورـضـلا تاـبــلـطتملا هذــه يدؤــتو
تاــجاـيـتحالل بيجـتـسـت ،ةــيـح داوــم لــيوـحـتوجاــتنإل ةدــيدــج
ةيحالفلا ةيمنتلا راسم يف مهاست هتاذ تقولا يفو،ةرطسملا
.ةمادتسملا

،بسحف ةركتبم لولح داجيإب ءافتكالا بجي الف ،كلذلو
نيلعافلا لبق نم اهباعيتساواهفيظوت نامضل يعسلا لب
 .نيينعملا نييداصتقالاونييعامتجالا

قلعتيف ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا صوصخبو
ةمادتسملا ةيمنتلاب اقيثواطابترا ةطبترم عيضاومب رمألا

يتلا تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلل ةلماكتملا ةئيهتلاو
 .يئيبلا ماظنلا ةبراقم ذيفنتل ةزيكر دعُت

لـكشب ةراشإلا تمت دـقــف ،يباــغــلا لاــجــمــلــل ةــبسنــلاــب اــّمأ
ىلع اهديدحت مت يتلاو ةيـئـيبلا تالاـغـشنالا ضعــب ىلإ مـساــح
ةـيئـيـبلا مـظـنلاب يدؤــت يتلا كلــت ةــصاــخ ،ةــيـمـهأ رـثـكألا اــهـنأ
ىلـع اـهـتردــق ددــهــت ةربــتـعم فـعــض تاــبــتع ىلإ ةيعيـبـطلا
 : يف اميس ال ،دومصلا

ةرهاظ( عاونألا عيزوت قطانم ةكرحل ةلمتحـملا رهاوظلا–
،لمتحـملا ضارقنالا رطخو)ةرجهلا

،قاطنلا ةعساولا تاباغلا قئارح راركت–

،اهنم زرألاونيلفلا نيتاسب امّيس ال، تاباغلا روهدت–

ةيلحـملا ةيئيبلا مظنلا عم ةفيكتملا عاونألا ضعب عجارت–
.خلإ ،....رعرعلا لثم

دراوملا عاطق تاجاحب لفكتلل ةيملعلا فادهألا صخلتتو
:يف ةيئاملا

،ةيئاملا دراوملا دشح تاينقت ريوطت –

،دودسلا لالغتساو ةنايصتاينقت ريوطت –

ضاوحألا لامعتساب ةيئاملا دراوملل لماكتملا رييستلا –
،ةيئاملا

مادــختسا لالــخ نـم ةـيدــيلــقتلا رـيـغ ةـيـئاــملا دراوملا دــشـح –
،ريهطتلا لاكشأ فلتخم

،ّيرلا تاينقتوةيفوجلا تاقبطلل يعانطصالا دادمإلا –

.ةجلاعملا يحصلا فرصلا هايم لامعتسا ةداعإ –

 : جمانربلا ىوتحم.3

ةيسيئرلا تالاغشنالل جمانربلا اذه ىوتحم بيجتسي
لالخ نويداصتقالاونويعامتجالا نولعافلا اهنع برعأ يتلا

ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا اهيلع تفرشأ يتلا لمعلا تاشرو
ولثمم اهيف كراش يتلا”ةيئاملا دراوملاوديصلاوةحالفلا“
يف نيلعافلا اذكوةنجللا ءاضعأ مهتفصب ةيرازولا رئاودلا

عافدلاوةحصلاوةئيبلاوهايملاوديصلاوةحالفلا تاعاطق
،خلإ...ةمادتسملا ةيمنتلاوةراجتلاوينطولا

نمألاب ةقلعتملا ةطشنألا عيمج جمانربلا اذه نمضتيو
ةمسقموةيولوألا بسح ةفنصم نيدايم لمشت يتلايئاذغلا
لثمت يتلا ثحبلا عيضاومل ةبسنلاب اّمأ .ثحب رواحم ىلإ

تالاغشنا فلتخم نع ةربعملا ثحبلا تايلاكشإ فلتخم
نـطوـلل ةـيـجوــلوـنـكتلاوةـيـعاـمتجالاوةـيداــصـتقالا ةــيمنتلا

كرـــتـشـم يعاــطـــق دــعــب يذ طبارــتم لــــكش يــف ةــغاــصملاو
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عيراشم ميمصت متي اهساسأ ىلع يتلاوتاصصختلا ددــعتمو
.نييعامتجالاونييداصتقالا نيلعافلاونيثحابلا لبق نم ثحب
نمض اهجاردإ رذعت دقف ،ثحبلا عيضاوم ددع ةرثكل ارظنو
ةوعدلا قالطإ ىلع نالعإلا لالخ اهضرع ّمتيسو،ططخملا اذه
رواحـملاونيدايملا ىلع ربعت ثحب عيراشم تاحرتقم ىلإ
ةدــجـتـسملا ثـحـبلا تاــيــلاــكشإ قاــبتسا ىلــع اذــكوةــنّودــملا

.اهثادحتسا نكمملاو

: يتأي اميف جمانربلا اذه رواحمونيدايم صخلتتو

،ظــفحلاوليوحتلا تاـيـجوــلونـكت : ةـيــئاذــغـلا ةــعانـصلا.أ
ةيوناثلا تاجتنملا نيمثتو ،ةيحصلا اهتمالسوةيذغألا ةدوجو
تاجتنملا ةدوج نيسحتو ،تايئاملا ةيبرتوديصلاو ،ةيعارزلا
ةرـبــخلاوةــفرــعملا نيمـثتو ،ةـيـئاذــغــلا تاــعاـنـصلاوةـيــعارزــلا
ةيئاذغلاوةيعارزلا تاجتنملا ليوحتوظفح لاجم يف ةيلـحـملا

.تايئاملا ةيبرتوةيديصلاو

يـثاروــلا نيسحتلا: ءاــقــتنالاويثاروــلا نيـســحتلا.ب
.يناويحلا ءاقتنالاويثارولا نيسحتلا ،يتابـنـلا ءاــقـتـنالاو

ةمظنأ نيسحتوةفرعم : ةمادتسملا ةيمنتلاوةحالفلا.ج
ةــيلــحـملا تاربخلاوةيثاروــلا دراوملا ىلع ظاــفــحلا ،جاــتنإلا

.ةيحالفلا ايجولونكتلاو

،تاناويحلا ةيبرت ةمظنأ : ةيناويحلا ةحصلاوجاتنإلا.د
.ةيناويحلا ةحصلاوةيذغتلاو

لماوعلا ةفرعم: ةيتابنلا عاونألل ةيويحلا لماوعلا..ـه
ةفرعموليصاحـملا تافآ ةبراحمو ،اهروطت لماوعوةيويحلا
.ةيتابنلا ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلل كرتشملا روطتلا

زــيكرـتلا بـصــنـي: ةعارزلاوخانملاوةيعيـبـطـلا طاسوألا.و
اياضقلاوةــيــئاــيزــيـفلا دراوملا روــهدــت تاـيــلآولــماوــع ىلــع
نمألاب اهتقالعورحصتلاويضارألا روهدتوّيرلاب ةقلعتملا
تاــساردــلاو ،خاـنملا رّيـغـت :رواحـم عــست دــيدــحت ّمت .يئاذــغلا
ليصاحـملاو ،ةيعارزلا ةيوجلا داصرألاوةيعارزلا ةيخانملا
يـنالــقـعلا لامعتسالاو ،ةددجتملا تاقاطلا ةيمنتو ،ةيمحـملا

دراوملا دــصروفيصوـتو ،درـجلاو ،فرصـلاويرــلا هاــيمل
نيسـحـتو ،ةــبرـــتـلا رـــيـيـستوةــياـمـحو ،ةـيداـملا ةـيـعـيـبـطــلا
،ةــبرـتـلل ةـيـجوــلوـيـبلاوةــيئاـيـمـيـكلاوةـيــئاــيزـيـفلا صــئاـصـخلا

.ةيفارغجلا تامولعملا ماظنودـعـب نــع راــعـشـتسالاو

: يفيرلا عامتجالا ملعويئاذغلاويحالفلا داصتقالا.ز
،ةيعارزلا تاسايسلا ليلحتو ،جاتنإلا ةمظنأ نيسحتوةفرعم
.ةيعارزلا ةيئاذغلا ةيمنتلاوةيفيرلا ةيمنتلاو

ةدوج : دراوملاوتائيبلا نيب تالعافتلا يف ثحبلا.ح
،ةيئاملا دراوملا ىلع خانملا رّيغت راثآو ،ةيئاملا تائيبلا

.ةيئاملا ةئيبلا دصرو

دراوم : ةيراقلاوةيرحبلا تايئاملا ةيبرت ةيمنت.ط
ةيبرت تاجتنم نيمثتو ،ةيراقلا هايملا يف تايئاملا ةيبرت
ةيرئازج ةبعش ريوطتو ،ةيرحبلا تايئاملا ةيبرتو ،تايئاملا

ديصلا تاجتنم قيوستو ،رحبلا حلب ةيبرت يف ةصصختم
.تايئاملا ةيبرتويرحبلا

اــهــلغـتـسي يتلا ةـيـجوــلوــكـيإلا ةـمــظنألا ةيــكـيماـنـيد.ي
يرحبلا يـجوــلوـكيإلا ماــظنلا ةيــكيماـنـيد: يرحبلا دـيــصلا
قامعأل يجولوكيإلا ماظنلا ةيكيمانيدو ،لغتسملا يحطسلا
ةيكيمانيدو ،ىربكلا حطسألا ةيكيمانيدو ،لغتسملا رحبلا
.ليغشتلا ةمظنأ

ةفرعم زيزعت : اهريوطتوةيعيبطلا دراوملا ةيامـح.ك
ريثأتلاو ،ةيجولويبلا دراوملا ةيامحو ،ةيجولويبلا دراوملا

.ةيعيبطلا دراوملا ىلع

تاــباــغــلا تاجـتنـم نيـمــثت : يـباـغــلا داــصـتقالا ةيـمــنت.ل
تاينقت نيسحتو ،ةيحالفلا ةسايسلاوداصتقالاو ،بوهسلاو
.تامدخلاوتاكلتمملا لالغتسا

دراوملا مييقت : اهيلع ظافحلاوةيئاملا دراوملا ةيّمك.م
.ةيئاملا دراوملا دينجتو ،اهتيّمك ريدقتوةيئاملا

: اهيلع ظاـفـحلاوةـيـئاـملا دراوـمـلا ةدوــجوريـيـســت.ن
.ةيئاملا دراوملا ةيامحوةدوجو ،ةيئاملا دراوملا رييست

رـييسـت : ةـيــئاــملا دراوـمـلل يتاـســسؤـملا بــناـجلا .س
.ةماكحلاوميظنتلاو ،ءاملا ةـسدـنـهو

: ةيرشبلا دراوملا ريوطت .٤

اّميسال ،ةماع ةفصب ثحب ةيجيتارتسا ةّيأ ذيفنت بلطتي
ةيرشبلا دراوملا ريفوت ،تاعاطقلا ددعتم دعب اهل يتلا كلت
ةيمـلــعـلا تاردـقــلاب رمألا قلــعـتيو.تاءاــفــكـلا رــيوــطتوةمزاللا
فادهألا قيقحتل اهدينجت بجاولا ثحبلا لاجم يف ةيرشبلا
.جمانربلا يف ةددحـملا ةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيملعلا

لاجم يف ةيرشبلا دراوملاب ةقلعتملا تايئاصحإلا نّيبت

ثحاب72٠2 براقي ام ّنأ ةلصلا تاذ تالاجملاوةحالفلا
تادحووزكارموةيعماجلا تاسسؤملا ربع نيعزوم لجسم
.يداصتقالاويعامتجالا عاطقلاب ىرخأ ثحب تانايكوثحبلا

ةعانصلا ناديم يف ثحاب٤51 طشني لاثملا ليبس ىلعو
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: ةيداملاوةيلاملا لئاسولا .5

اـــقـــفوثـحــب عورـشمل ةــــيــلاـمــــجإلا ةـفــلــــكـتـــــلا رــيدـقــت مـتـي
فادـــهأل يلـعـفـلا قـيـقحـتلاوريـيـسـتلل ةمزالـلا تاـجاــيتحالل
تائيهلا لبق نم ةقفاوملاوةساردلا دعب لاّعف لكشب عورشملا
يـف ةبوــلطملا ةناعإلا ةـفـلك رــيدــقــت مـتي نأ بـجـيو.ةــلّوـخملا
تاقفنلا ةنودم هب حمست امل اقبط عورشملا ذيفنت راــطإ
ةزهجألا لالغتسا ىلع صرحلا عم رييستلا ةينازيمب ةصاخلا
ديعصلا ىلع ريوطتلاوثحبلا تانايك ىوتسم ىلع ةحاتملا
.ينطولا

،يئاذغلا نمألا لاجم يف عيراشملا ضعب ةيصوصخل ارظنو
نابسحلا يف ذخأت امدنع ةيلاعف رثكأ نوكت اهتجمرب ّنإف

ثحبلا تاجوتنمل يجولونكتلاويملعلا ىوتسملا ديدحت
عورشم ذـيـفـنـتــل ةددحـملا ةيـنـمزـلا ةرـتـفـلاوبسانـتـت يتـلا

.ثحب

ذيفنتل ةرفوتملا ثحبلل ةيدعاقلا لكايه صخي اميفو
ثحبلا ةطشنأ ريوطت يف مهاست نأ نكمي ،جمانربلا عيراشم
يجولونكتويملع عباط تاذ ةيمومع تاسسؤم6 نم رثكأ

ضعبوايعماج اربخم٠7وةيبيرجتلا تاطحـملا نم ديدعلاو
ةـيمـنـتـلاوةـئـيـبلاوةـيـئاـمـلا دراوـملاوةــحالــفــلا يــف تالاــكوــلا
.ةــمادــتـســملا

يثارولا نيسحتلا لاجم يف نيثحاــبلا ددــع ردــقـيو.ةـيــئاذــغــلا
ديصلا لاجم يف نيطشانلا نيثحابلا ددع غلبيو،ثحاب٠٠3 ـب
ىوتسم ىلع نيعزوم ثحاب7٠2 تايئاملا ةيبرتويرحبلا

 .يملعلا ثحبلاويلاعلا ميلعتلل ةسسؤم11

ثـحـبـلا عــيراــشم ةــيطــغت ىدــم ةـسارد دــعـبو،هّنأ رــيـغ
ةقباسلا ثحبلل ةينطولا جماربلا يف ةرطسملا تايوتحـملل
عيراشم تاحرتقم ىلإ مجرتت مل تايوتحـملا ضعب نأ نيبت
 .ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا دوجومدعل ارظن

ثحب تاطاشن ىرجت نأ نكمي ،جمانربلا اذه راطإ يفو
عيراشملا نم ةعومجم نيب قفاوتلا أدبمل اقفوةيقفأ ةقيرطب
.ةــقساـنـتموةــمادـتـسم فادـــهأ بــســح ةمــمصملا ةطبارتملا

ثحب ةقرف لبق نم ثحبلا عورشم ذيفنت متي نأ يغبنيو
اــم عـم( ثـحـبلاونــيوـــكــتلا لـــــكـشــيو.تاـصـصختلا ةددـــعـتـم
)ةيداصتقالا ىودجلا راهظإ نم ،ءاضتقالا دنع ،هـيـعدـتـسي
،)ايجولونكتلا لقن يف ةلثمتملا ةـلـضـفملا هــتادأ( راكتبالا اذكو
.يجولونكتلا ريوطتلا ةيلمع يف ةطبارتم دج طاشن تاعاطق

ثـحبلا عـيراـشـم ذيفـنـتل نيثـحاـبــلا ددـــع طــسوتـم رّدــقيو
.ثحاب٠٠3 ـب جمانربلا اذه نمض ايونس ةلوبقملا

عيراشم ددع
ثحبلا

عومجملا12٠222٠232٠2٤2٠252٠262٠272٠2

٠5٠٠1٠51٠51٠51٠٠1٠5٠5٢

يئاذغلا نمألا يف ثحبلل ينطولا جمانربلل اهذيفنت عقوتملا عيراشملا ددع ريدقت : لودج

ثحبلل ينطولا جمانربلا عيراشم ليومت : لودج

ثحبلا عيراشم ةفلكت

نيثحابلا ةأفاكم

تاقفن عومجم
ينطولا جمانربلا

 ثحبلل

تاونسلا
نيوانعلا

12٠222٠232٠2٤2٠252٠262٠272٠2
عومجملا

)رانيدلا نييالمب(

٠,521

5,561

5,٠٩٢

5,781

٠,133

5,٨١5

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7

٠,521

٠,133

٠,٦5٤

5,26

5,561

٠,٨٢٢

٠,٠5٢١

5,٢٨٤٢

5,٢373

تاونسلا
نيوانعلا
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نطاوملا ةحص لوح ثحبلل ينطولا جمانربلا .ايناث

زئاكرلا ىدحإ نينطاوملا ةحص ةيقرتوةيامح لظتس
ىظحت اهنإف ،هيلعو.ةحصلل ةينطولا ةسايسلل ةيساسألا
ةـجـمدــم ةيـنـطوجــمارــبوتاــطـطخـم نـمــض ةــيوــلوألاــب اـــمــئاد
 .تاعاطقلانيبو

صخي اميف لجسملا ظوحلملا روطتلا نم مغرلا ىلعو
تالكشملا ضعبّ نأّ الإ ،ةحصلا ماظن نيسحتوىضرملاب لفكتلا
ضعبل ةبسنلابو،انعمتجم يف ةمئاق لازت ال ىربكلا ةيحصلا
.اهب ةباصإلا ةبسن ديازت ىلإ نوصتخملا راشأ ،ضارمألا

دوهج لذب عم ةيحصلا ةسايسلا ىلع ظافحلا بجي ،كلذلو
 .تاعاطقلا نيب ام قيسنتلا لالخ نم رثكأ

تايولوأو ةيلاكشإل ةحصلا يف ثحبلا بيجتسي نأ يغبني
تاذ رهاوظلا مهف يف هجئاتن ديفت ثيحب ،ناكسلا ةحص

ةلثمتملا هماهم ءادأل يحصلا ماظنلا نيسحتوةحصلاب ةلصلا
ناكسلا ةحص دعت اذهلو،هجونسحأ ىلع ةياعرلاوةياقولا يف

 .ةحصلا يف ثحب ةسايس يأ ةيلاعف سايقل ايقيقح ارشؤم

ةيحصلاوةيئيبلا تاناهرلا ايلاح لكشت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةيقرتوةئيبلا ةيامح دعتو،ملاعلا يف ةيسيئر تالاغشنا
دـــحأ ةــيــخاــنملا تارــّيــغـتلا عــم فّيــكـتلاورـضـخألا داصتقالا
ةــئـيـبلا لاجم يف ثحبلا حــبصأ ثـيـح ،ةيسيئرلا فادــهألا

ىلع رــيــبــك لــكشب رــثؤي هــنوــك ةرــيــخألا تاوــنسلا يف اــمــهـــم
.ناسنإلا ةحص

 : ةيداصتقالاوةيعامتجالا فادهألا .١

ةيسيئرلا تايدحتلا رئازجلا يف يحصلا عضولا زربي
تايفولاولالتعالا تالدعمل جودزملا ءبعلا صيلقت )أ : ةيتآلا

ةياعرلاوةياقولاب مامتهالا لالخ نم يئابولا لاقتنالا ببسب
ةـــلــقـنـتملا ضارــمألا ءبـــع صيــلـــقت )ب ،ةـبــقارــملاوثــحبلاو
،ةدالوـــلا دـــعــب اــمولـبــق اـم ةرــتف ضارـــمأوءاـــــســـنــلا ضارــمأو

نامض )ث ،تاعاطقلا ددعتملا اهدعبب ةحصلا ةيقرت )ت
لوحتلا تايدحت عفر )ج ،يعونولاّعفوفصنم يحص جالع
يذلاوناكسلل ةعيرسلا ةخوخيشلاب ّزيمتي يذلا يفارغوميدلا

ةئبوألا دض ةلاعف ةهجاوم )ح ،تادالولا ددع يف ةدايز هقفارت
ةبسن تاذ ديدج نم رهظت يتلا كلت وأ ةدجتسملا ضارمألاو
ّفيكتلا )خ ،ةيحصلا ةبقارملا زاهج راطإ يف ةريغتم ةروطخ
اهتحفاكموضارمألا نم ةياقولل ةديدجلا تابلطتملا عم
ةـمـظـنـم :ردصملا ( ةدـيدجلا ةـيــلودــلا ةــيــحصلا حــئاوــلــل اــقــفو
 .)61٠2 ةنس ويام ،ةيملاعلا ةحصلا

)91٠2–51٠2( ناطرسلل ينطولا ططخملا اضيأ زربي امك
ةدايز يف رثؤت يتلا هتافعاضموناطرسلل عساولا راشتنالا

يــمرــيو.نــطاوملا ةاــيـح ةـيــعوــن اذــكوةـحصلا عاــطق تاــقــفن
ةينوناقوةينقتوةيعامتجا رطأ ريفوت ىلإ اضيأ ططخملا

.ةيعونلا ثيح نم ةيحصلا ةيطغتلل يبطلا مكحتلا معدل
ةــيضرأ( يحص يتاــموــلــعــم ماــظـــن ءاشنإ مـــتـــيس ،كلذ عـــمو
يحصلا ماظنلا تاءادأ مييقت لجأ نم )ةينورتكلإلا ةحصلا

 .هتامدخ ةعاجنوةدوج زاربإو

: ةيملعلا فادهألا .٢

ةروكذملا ةيداصتقالاوةيعامتجالا فادهألل لضفأ قيقحتلو
ةئشانلا ضارمألا فادهتساوديدحت يرورضلا نمف ،هالعأ

تايولوألا ريطست لجأ نم ةنهارلا ةيحصلا تالكشملاو
لوحتلا ةاعارم عم ةحصلا يف ثحبلاب ةقلعتملا ةينطولا
.ايرورض الماع هرابتعاب يفارغوميدلا بناجلا اميس ال ،يحصلا

ضارـــمألاــب تاــباـصإلا دــيازــت ةـبــسـن ةـــفرــعــمب رمألا قــلـعــتيو
ةياقونامضل رطخلا لماوع مهف كلذكوةلجسملا ةفلتخملا
جمانربلا عيضاومورواحمونيدايم فدهت ،هيلعو.لضفأ
ثحب ةطشنأ ةيقرت لالخ نم ةيبطلا مولعلا جامدإ )أ :ىلإ

زاجنإوتاصصختلا ددعت زيزعت )ب ،تاصصختلا ةددعتم
ةحصلا يينهم عيمج كارشإ )ج ،ةيكبشلا ثحبلا عيراشم

ةكبش ءاشنإ )د ،ةحصلا ناديم يف ريوطتلاوثحبلا يف
ةيحصلا تالوكوتوربلاوةيحصلا تامدخلاب قلعتت تامولعم
.ةدوجلا طباوض عضو)ـه ،ةحاتملا

لحت ،يئاـبوــلاويئاذغلاويفارغميدلا لّوحتـلـل رـظـنـلاـبو
.تايفولاوتاباصإلا لدعم ةعيلط يف ايلاح ةنمزملا ضارمألا

ةيئابولا ةلاحلا نسحت نم مغرلا ىلعو،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
تحبصأ ،ىودعلل داضملا حيقلتلاوجالعلا يف زرحـملا مدقتلاو
ةبسنلاب اّمأ .ةعفترم ّدج ةلقنتملا ضارمألاب ةباصإلا ةبسن
ةيجالع رواحم يهف ،ايالخلاب جالعلاوءاضعألا عرز تايلمعل
يــقـيـبـطتلا ثـحـبلا مـيظنت الّوأ بـلـطـتتواــهرــيوـطــت يغــبـني
 .ذيفنتلا تاءارجإوةياردلا باستكا لهسي يذلا يساسألاو

عضت نأ ةيملعلا ةرسألا ىلع يغبني ،كلذ عم ةازاوملابو
نامضوعمجلل ةصصخم ةمظنأوارطأوابيلاسأواقرط

ةـــسارـحلاوةـبــقارـملاوةــّيرـســلاونــمألاوسيـيــقتلاوةدوــجلا
ةجلاعملاو،جامدإلاولدابتلاورارقلا ذاختا معدوليلحتلاو
”سكيموأ“ طمن نم تانايبلا جمد عم ةيحصلا تانايبلل ةيكذلا

.لاكشألاوطئاسولا ةددعتم روصلاو

ثـــحــبورــيوــطــت ةـيــجيتارـتسا قــفارــت نأ يــهـيدــبلا نــمو
ةــيــحـصلا لوــلحلا داــجـيإورــيوـطــتو زاــجــنإ ةــيــلـــمع هـيــجوـــتو
ارمأ ةيحصلا تالكشملا ةطيرخ ميمصت دعيو .ةينورتكلإلا
اهنأش نم ةقوثوم تانايب ىلع لوصحلل هنم دب ال ايساسأ
.تايولوألا بسح ةبترم ثحب رواحم عضوىلإ يدؤت نأ

تاــباصإلا تالاــح ةساردــل ةدــعاــقــك ةــطــيرخلا هذــه ذــخؤتسو
تانايب وحن اهدعب عسوتتل ةفلتخملا ضارمألا راشتناو
تاـــصـــصـخــتلا ةددـــــعـــــتم ثاـحـــبألا قـيبـــطـت يـطـــغـــتـس ىرــبـــــك
ةياقولا يف ةياعرلا نيسحت ىلإ يدؤتو)ةيساسألاوةيريرـسـلا(
.ةيجالعلا نم الدب
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بطوةدالولا يثيدح بطو مألا ةحص : لفطلاومألا ةحص.و
ـةـيثاروـلا ضارــمألاو لاــفطألا دـنـع ماروألا بــطو نينجلاومألا

،لفطلا ومنو ةيضيألاو

باـجـنإلا ةيـناـكـمإ: يــفارــغوــمـيدــلا ومنـلاوناــكسلا.ز
،)يرـسألا مـيـظـنـتلا( تادالوــلا دــعاـبــتو جاوزــلاو ةــبوصـخلاو
،سأيلا ّنسو ةرجهلا

ةخوخـيـشلا مـلع رـيوـطـت: ةـنــكاـســلا ىدــل ةـخوـخــيـشـلا.ح
ةيلئاعلاوةيعامتجالا ةيهافرلاو ةيعبتلاو نيّنسملا ةحص(
 ،)...ةيسفنلا ةلاحلاو

ةيئايميكلاوةيئايزيفلا ىودعلا: ةيذغألل يحصلا نمألا.ط
مادختساب ةـقـلـعـتملا رـطاـخملا،ميثارجلاوموـمسلا ىودــعو
،ةيئاذغلا ضارمألاوةيذغتلاوةرذقلا هايملاوتاديبملا

ةقهارملاو بائتكالا تالاحو دحوتلا: ةيلقعلا ةحصلا.ي
،يسفنلا جالعلاو نامدإلاو

طـيـحـملاوةــفاــظنـلا : تاــيـفـشــتـسملا يــف ةــفاـظــنلا.ك
ثداوحلا رطخو جالعلاب ةطبترملا ضارـمألاو يــئاـفـشـتسالا
 ،ةيجولويبلا لئاوسلاومدلاب ةطبترملا

: أـــشنــملا ةـيـناوــيحلا ضارمألاوبراـقــعــلا تاــغدــل.ل
نيــب ةــقالـعـلا ةـيجوــلوـيسوسو يويحلا هــطيـحـموبرـقــعلا
ممستلل ةداضملا ةيودألاويبرقعلا ممستلاو نطاوملاوبرقعلا
،أشنملا ةيناويحلا ضارمألاو يبرقعلا

يويحلا ؤفاكتلاو ةيـئاودــلا موــمسـلا مـلــع : ةــيودألا مـلــع.م
باشعألاب جالعلاو ةيئاودلا ءاطخألاو ةيريرسلا ةيودألا ملعو
،يديلقتلا بطلاو

نــم عزـنـت يـتلا ءاـضــعألا عرز : ءاـضــعألا عرزولـــقــن.ن
ءاـيـحألا اــهـب عربـتي يتلا اـيالـخلا وأ ءاـضـعألا عرزو ثــثـجلا

،ةيويحلا ءاضعألا عرز ريوطتو

ةاـــكاـحــملاو ةـيـنورـــتـكلإلا ةحــصلا: ةــحــصـلاوةـنـمـقرــلا.س
ريثأتو ضيرملل ينورتكلإلا فلملاو ةحصلا يف ةيمقرلا
كيتوبورلاو دعب نع بيبطتلاو ةحصلا لاجم ىلع ةنمقرلا

بيبطتلل ةيضرأ ريوطتو ةديجلا تاسرامملا : ةنمقرلاو
نع بيبطتلا ريوطتوينورتكلإلا باحسلا لوح دعب نع
،ايلعلا باضهلاوبونجلا ناكس ةدئافل دعب

تنمجانملاوةحصلا داصتقا: ةحصلا يف رييستلا.ع
تالاجعتسالا ميظنتو يئافشتسالا سييقتلاونمألاوةدوجلاو
ةــسدـــنـهـلاو جالـــعـلا راــســمو يلزــنملا ءاــــفـشـتسالاو دـــقاــــعــتلاو
جالعلا ضورعو رئازجلا يف ةيحصلا ةيطغتلاو ةيئافشتسالا

،ىضرملا نمأو

يئيزــجلا فيـصوتلا: ناـسـنإلا ةـحـصواـيـجوــلونــكــتويبلا.ف
مدلاوةدوجلا ةـبــقارـموةيئيزــجلا صيخشتلا تاودأ رــيوطــتو
.يعانطصالا

 : ثحبلا جمانرب .3

ةيسيئرلا تالاغشنالل جمانربلا اذه ىوتحم بيجتسي
لالخ نويداصتقالاونويعامتجالا نولعافلا اهنع برعأ يتلا

نيـب ةـكرتشملا ةنجللا اــهـيـلع تـفرشأ يـتـلا لـمــعلا تاــشرو
ولثمم اهيف كراش يتلا”ءايحألا مولعوةحصلا“ يف تاعاطقلا
لاجم يف نولعافلاوةنجللا ءاضعأ مهتفصب ةيرازولا رئاودلا
ةراجتلاوداصتقالاوةعانصلاويرحبلا ديصلاوةحالفلاوةحصلا

مـيــلـقإلا ةــئـيـهتوةــئـيـبلاويـنطوــلا عاــفدــلاويلاـعــلا ميـلــعتلاو
ةطشنألا جمانربلا اذه نمضتي ،خلإ...ةــمادــتـسـملا ةيــمـنـتلاو
ةــفنـصم نيداـيـم لــمـشـت يتلاو،نــطاوملا ةـحصب ةـقـلــعـتملا

ةـبـســنـلاب اـّـمأ .ثــحـب رواــحم ىلإ ةمسقموةيولوألا بسح
ثحبلا تاـيـلاــكشإ فلتـخم لـثــمت يتـلا ثـحـبـلا عـيضاومل

ةحصلا لاجم يف نطاوملا تاــجاـيـتـحا فلـتـخم نــع ةرـبعملا
كرـتـــشـم يــعاـــطـــق دــعــب يذ طــبارـتم لـــكش يــف ةـــغاصملاو
عيراشم مـيــمـصت ساــسألا اذــه ىلــع مــتــيتاصصــخـتـلاددعتمو
.نييعامـتــجالاونييداـصـتقالا نيلعافلاونيثحابلا لبق نم ثحبلل
اــهـجاردإ رذــعت دــقــف ،ثحبلا عيــضاوــم ددــــع ةرـثــكــل ارــظــنو

قالطإ نــع نالــعإلا لالخ اهضرع ّمتيسو،ططخملا اذـــه نمض
ىلــع زــكـترـت يـتـلا ثحبلا عـيراـشـم تاــحرـتــقم ىلإ ةوــعدــلا
تاـيــلاـكشإ حرـــط قاـــبتـــسا اذــــكوةــنّودــملا رواحـملاونــيدايــملا

ثحبلا نيدايم فنــصـتو .اهثادـحتسا نــكـمي ةدــيدــج ثـحـب
ةيبلاــغ يطغت ةيبسن ةيولوأل اقفواهريوطت متيس يتلا
رواحمونــيداــيـم صـخـلــتـتو.رــئازــجلا يف ةيحصلا لــكاـشـملا

: يتأي اميف ،اذه ثحبلا جمانرب

ضارمألاوةلقنتملا ريغ ضارمألا: ةيعضولاوةيطئارخلا.أ
،ةيئيبلا رطاخملاوةلقنتملا

ةـيــعوألاوبــلـقــلا ضارــمأ: ةـــلــقـنـتـملا رـيــغ ضارـمألا.ب
فشكلاو ةياقولا( ناطرسلاو ةيوئرلا تابصقلاوةــيوـمدــلا

ةيبصعلا تابارطضالا ضارمأو ءامصلا ددغلا ضارمأو )لفكتلاو
باهتلالا ضارمأو ةيبصعلا تابارطضالاوةيئاعولا باصعألاو
فــعــضوىمـعــلاوناـنـسألاومــفــلا ةـحـصو ةــيـتاذــلا ةــعاــنــملاو
،رصبلا

ثحـبـلا( ةدـجـتسملا ضارــمألا : ةــلــقــنــتملا ضارــمألا.ج
،اهتساردوةئشانلا ةيدعملا لماوعلا نع فشكلل يفارشتسالا

)تايرطفلاوتايليفطلاو ايريتكبلاو تاسوريفلا رارغ ىلع
ءاضقلا مت يتلا ىودعلا روهظ( روهظلا تدواع يتلا ضارمألاو
ةــطـبترـملا ىودـعــلاوةــيئاــــفـشـتـسالا ةــفاــظـنلاو لـســلا ،)اـــهـيـلـع
،جالـــعلاب

عوــنـتلا ىلـع ةـيئيبلا تارـيـثأـتـلا : ةيئـيبلا تارـيثأـتــلا.د
،ناسنإلا ةحص ىلع ةيئيبلا تارـيثأـتـلاويـجوــلوـيـبلا

ةيئيبلا ةدوجلا: يئيبلا رييستلاورطاخملا مييقت. ـه
،يئيبلا رييستلاوةيئيبلا رطاخملا مييقتويويحلا دصرلاو
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 : ةيرشبلا دراوملا ريوطت .٤

اّميسال ،ةماع ةفصب ثحب ةيجيتارتسا يأ ذيفنت بلطتي
ةيرشبلا دراوملا ريفوت ،تاعاطقلا نيب ام  دعب اهل يتلا كلت
ةيملعلا تاردقلاب رمألا قلعتيو.تاءافكلا ريوطتوةمزاللا
فادــهألا قيقحتل اهدينجت بجاولا ثحبلا لاجم يف ةيرشبلا
.جــماــنرـبـلا يـف ةددحــملا ةــيداـصـتقالاوةـيــعاــمـتـجالاوةـيـــمــلعلا

ةيرشبلا دراوملل يلامجإلا دادعتلا ّنأب تايئاصحإلا نّيبتو
غلب دق ءايحألا مولعوةحصلا يف ثحبلا لاجم يف ةرفوتملا

ذاتسأ8222:يتأي امك تاصصختلا بسح عزوم ثحاب٤233
يـعــماــج يــئاــفــشـتسا ذاـتـسأ958 ،اـيـجوــلوـيـبلا يـف ثــحاـــب
ردـــقـيو.ثـحـب رــباخم ىلإ نومـتـني مـهـلــكو،مـئاد ثــحاــب732و
ايجولويبلا يفو،192 ـب بطلا مولع يف هاروتكدلا ةبلط ددع
ىلع ىرخأ تاءافك اضيأ دجوت امك .6223 ـب ءايحألا مولعو
 .اهدينجت نكمي ةيئافشتسالا تاسسؤملا ىوتسم

ضعب يف تاءافكلا يف صقن دوجوىلإ ةراشإلا ردجتو
،كلذلو.ثحب عيضاوم ضعب ذيفنتل ةبولطملا تاصصختلا

ةصصختم ةديدج تانيوكت قالطإل ريبك دوهجم لذب يغبني
،ةثارولا ملع لاجم يف امّيسال ،ةدوجوملا كلت ةفعاضم وأ/و
ةــيوــلخلا ةــثاروــلا مــلــعو ةــعاــنملا مــلــعو يوــيحلا يلآلا مالــعإلا

 .ثحبلا  اذه جمانرب نيدايم ضعب زاجنإل يبطلا يلآلا مالعإلاو

ثحـبـلا عـيراشم ذـيـفـنـتـل نيمزالـلا نيثـحاــبــلا ددــع ردــقــيو
ينطولا جمانربلا اذه راطإ يف ايونس ةلوبقملا )٠5( نيسمخلا
نيثحابلا ددع طسوتم ردقيّ هنأ ملعلا عم .ثحاب٠٠3 ـب ثحبلل

 .نيثحاب6 ـب ثحب عورشم لك يف

: ةيداملاوةيلاملا لئاسولا .5

تاجايتحالل اقفوثحب عورشمل ةيلامجإلا ةفلكتلا ردقت
دعب ،لاّعف لكشب عورشملا فادهأ قيقحتورييستل ةمزاللا
نأ بـجـيو.ةــلّوـخـملا تاــئـيـهلا لـبــق نــم ةــقـفاوملاوةساردـلا

ةنّودم عورشملا ذيفنت راطإ يف ةبولطملا معدلا ةفلك قباطت
لالغتسا ىلع رهسلا عم ،رييستلا ةينازيمب ةصاخلا تاقفنلا
ىلع ريوطتلاوثحبلا تانايك ىوتسم ىلع ةحاتملا ةزهجألا
 .ينطولا ديعصلا

ثحبلا حلاصموتانايكل ةينطولا ةكبشلا ايلاح مضت
يئايزيفلا ليلحتلل ةينقت ةيضرأ71وثحبلا زكارم نم ديدعلا

ةـسـسؤـم38ويـعـماــج يـئاــفـشـتسا زــكرــم51ويـئاـيـميــكـلاو
ةيئافشتسا ةيمومع ةسسؤم8٠2وةصصختم ةيئافشتسا

ةيئافشتسالا ةسسؤملاوةيراوجلا ةحصلل ةيمومع ةسسؤم372و
ةينطولا ةلاكولاوةيئافشتسا تاسسؤم9ونارهوب ةيعماجلا
ةـيـنـطوـلا ةـــلاكوـلاوةـيـنالديـصلا داوـمـلل ةيـنـطوـلا ةــلاــكوــلاومدــلل
صوصـخـب ةــظـــقـيلل يـنـطوــلا زــكرـملاوةحصلا يـف قـيـثوــتلل
ةـسردـملاوموــمـسـلل ينـطوـلا زــكرملاويبـطلا داتـعـلاوةــيودألا
رئازجلا روتساب دهعموةحصلا ةرادإوتنمجانملل ةينطولا

ةبقارمل ينطولا ربخملاوةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملاو
دهعملاوتايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلاوةينالديصلا داوملا
ثحب ربخم691ويبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلاينطولا

.يعماج

عيراشم ددع
ثحبلا

عومجملا12٠222٠232٠2٤2٠252٠262٠272٠2تاونسلا

٠5٠٠1٠51٠51٠51٠٠1٠5٠5٢

نطاوملا ةحص لوح ثحبلل ينطولا جمانربلل اهذيفنت عقوتملا عيراشملا ددع ريدقت : لودج

ثحبلل ينطولا جمانربلا عيراشم ليومت : لودج

ثحبلا عيراشم ةفلكت

نيثحابلا ةأفاكم

تاقفن عومجم

ينطولا جمانربلا

ثحبلل

تاونسلا
نيوانع

12٠222٠232٠2٤2٠252٠262٠272٠2
عومجملا

)رانيدلا نييالمب(

٠,521

5,561

5,٠٩٢

5,781

٠,133

5,٨١5

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7

٠,521

٠,133

٠,٦5٤

5,26

5,561

٠,٨٢٢

٠,٠5٢١

5,٢٨٤٢

5,٢373
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: يف كلذ نم ةرظتنملا راثآلا صخلتتو

،يعانصلا ريوطتلا ةيقرت –

.ةقاطلا رداصم عيونتوديشرلا لامعتسالا –

ةددجتملا تاقاطلا ريوطت ىلع ةبترتملا راثآلا سكعنتو
 : ىلع

،رضخألا داصتقالا عيجشتوةئيبلا ةيامح –

 ،ةيفيرلا قطانملاوةحالفلا ريوطت–

ةيئابرهكلا ةقاطلا اّميس ال ،ةقاطلا نم ةدافتسالا ليهست–
،ةددجتملا رداصملا تاذ

،ةقاطلا رداصم عيونتوديشرلا لامعتسالا –

نزاوتلا قيقحتو يجولويبلا عونتلاو رحصتلا ةحفاكم –
 ،ةمادتسملا ةيمنتلا ةيقرتويجولويبلا

 ،ةيلحـملا ةيمنتلا –

،لمع بصانم ثادحتسا –

 .يلحـملا يعانصلا جيسنلا ريوطت –

ةـقاــطــلا رداصم جاــتــنإ لــكشي ،تاــقورحـملا لاـــجـــم يفو
فاشكتساواهعيونتوديشرلا اهلامعتساواهعيزوتواهظفحو
ميــيـقتويوــجلا فالــغــلاوراـحـبـلاوضرألا نـطاــبوةــبرـتــلا

ريوطتل اهعابتا يغبني يتلا ةيسيئرلا فادهألا ،اهدراوم
نمض جردني يذلاوةيديلقتلا ريغوةيديلقتلا تاقورحـملا

ريوطت ةيجيتارتسا ىلع ةمئاقلا ةيرئازجلا ةموكحلا ةيؤر
ةيجيتارتسالا هذه فدهتوةيديلقتلا ريغوةيديلقتلا تاقورحملا
ةديدج لوقح فاشتكا لجأ نم فاشكتسالا دوهج فيثكت ىلإ
: ىلإ فدهت امك .زاغلاولورتبلل

دـــعاــسـملا عاــجرــتسالا لالــخ نـم لورـتـبلا جاـتــنإ ةداـــيز–
 ،تاــقورـحملل

)ريركتلا( ةجلاعملا تايلمع لالخ نم تاقورحـملا نيمثت–
 ،)ءايميكورتبلا( ليوحتلاو

 ،تاقورحـملا ةعانص ريوطتب ةطبترملا ةيئيبلا راثآلا ليلحت–

 ،تايافنلا نيمثتوةجلاعم–

 ،تاقورحـملا لقنولالغتساب ةلصلا تاذ تالكشملا ةسارد–

 .بيكرتلاولقنلاوبيقنتلا صخي اميف ةركتبم داوم ريوطت–

يوقاطلا نمألا لوح ثحبلل ينطولا جمانربلا .اثلاث

،يوقاطلا نمألا لوح ثحبلل ينطولا جمانربلا جردني
فدهلاوةموكحلا لمع ططخم راطإ يف ،ةينطوةيولوأ هنوك
جمانربلا اذه نمضتيو.ةقاطلا رداصم عيونتونيمأت هنم
ىلإيمريوتاقورحـملاوةددجتملا تاقاطلانم لك هيّقشب
تاءارجإلا نم ددع لالخ نم ةقاطلل ةديدج رداصم لالغتسا
.بناجلا اذهب ةلصتملا

 : ةيداصتقالاوةيعامتجالا فادهألا .١

نــمألا راـطإ يـف ةددــجتملا تاــقاــطـلا ةـيـقرــتورــيوـطت دــعي
ةـيـجـيـتارـتـسالل ةيــسـيئرـلا فادــهألا دــحأ ،نطوـلل يوــقاـطـلا
.ةـموــكحلل ةيـنـطوـلا

تـــقداــــص دـــقــف ،ةددـــجتملا تاــقاـطـلا رــيوـطــت صوـصخــبو
ريوـطــت جــماــنرــب ىلــع٠2٠2 ةنـس سراــم رـهـش لالــخ ةــموــكحلا
ةنــس قاـــفآ يــف طاواــغــيــم٠٠٠61 ةــقاـطــب ةددــجــتملا تاــقاــطلا

ةينطولا ءابرــهــكـلا ةــكـبــشب طــبرــُت طاواــقـيم٠٠٠51 اهـنـم،53٠2
كالـــهتسالا( ةــكـبشـلا جراــخ نوـكـت ةـيــقـبـتملا طاواـــغــيـم٠٠٠1و
.)يتاذــلا

يوقاطلا لاقتنالا لاجم يف ظوحلملا رخأتلا كاردتسا ةيغبو
تثدحأ دقف ،هريوطت ئطبت يتلا تاقّوعملا عيمج عفرلو
لاقتنالاب ىنعُت ةديدج ةيرازوةرئاد ةيمومعلا تاطلسلا
عاـطـقلا اذــه لـــفـكـتـيس ثـيـح ،ةددــجــتملا تاــقاـطــلاويوــقاـطـلا

،%٠1 ةبسنب ةقاــطلا داــصـتقا يف ةــلـثـمـتملا فادــهألا قـيـقـحـتب
جمانربب اءدب ةيلاعلا ةقاطلا يذ ددجتملا ططخملا ديدحتو
دعب هعفر متيس جاتنإ مجح عم طاواغيم٠٠٠1 ةقاطب يلّوأ
كالـــهتسالا جذوـمـنورّرــقـملا يوــقاــطـلا جذوــمـنلل اــقــفوكـــلذ
.لاجملا اذه يف ثحبلاوراكتبالا ةـيـقرــت بــناـج ىلإ ،يتاذــلا

ىلع ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل ينطولا جمانربلا دمتعي
،رــئازجلا يف ةدوــجوملا ةددــجــتملا تاــقاــطــلا رداصم ةــيــمــهأ

تارـتـف طسوـتمب زـيــمــتــي يسمش لــقــح رــفاوــت عــم اــمــّيسال
،ةـــنسلا يف ةـــعاس٠٠52 نـــع دـــيزـــي يذــــلا يسمشلا عاــــعشإلا

يف/2م/ ةعاس طاووليك٠٠٠3 ـب ردقي يسمش عاعشإ طسوتمو
 .ةنسلا

اضيأ ةمهم ةدوجوملا حايرلا ةقاط تاناكمإ ربتعت امك
حايرلا ةعرسب زيمتت يتلا عقاوملا نم ديدعلا دوجوعم
ةــقاــطلل ةبسنلاب كلذك لاحلاو.ث/م5 نع ديزت يتلا ةطسوتملا
ةدوجوملا ةدـــيدــعــلا رداـصـملا ىلإ رـــظـنـلاـب ةـيـضرألا ةـيرارــحلا

ارخآ اردصم تايافنلل يوقاطلا نيمثتلا لكشيو.رئازجلا يف
.ةقاطلا جاتنإل امهم
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 : ةيملعلا فادهألا .٢

قــــــلـــعـــتملا هـــــــقــش يــف ثــحــــبلل يــنـطوــلا جــماــنرـبـلا فدــهي
لــــيوــحت لــسالــس عـيـمـجب لـــفــكـتلا ىلإ ”ةددـجـتملا تاـقاــــطــلا“ ــب
تاــقاـطـلا رداـصـم ليـلــحتوةساردـــب اءدــب ،ةددـــجتملا تاــقاطـلا
: امّيسال،يئاهنلا اهلالغتسا ةياغ ىلإ ةددجتملا

،عــــيزوـتـلا ةـكـبشب ءاـبرـهـكلا دـيــلوـت ةــمـظنأ نارتقا ةـلــكـشـم– )أ
،ةلوزعملا قطانملل ةصصخملا ةلقتسملا ةريغصلا ةمظنألا– )ب
عم فّيكتلاونيسحتلاوميمصتلاب ةقلعتملا بناوجلا– )ج
ىلع ظافحلا ةلأسم اضيأ يهو.ةطيحـملا ةيلحـملا فورظلا
تاقاطلا ريوطت جمانرب ذيفنتل اهنع ىنغ ال يتلا ةياردلا
 .تاقاطلا هذهل ةمادتسملا ةيمنتلا نامضلورئازجلا يف ةددجتملا

لالخ نم جمانربلا اذه ذيفنت بجوتسي ،كلذ ىلع ةوالع
تاعاطقلا فلتخم تالاغشناب لفكتلا ،ثحبلا عيراشم زاجنإ
ريوطتويملعلا جوتنملا لالخ نم مجرتيس ام قيرط نع
.راكتبالا نم ةيلاعلا تايوتسملاوتاينقتلاوتاجتنملا

ةيملعلا فادهألا لثمتتف ،”تاقورحـملا“ّ قشب قلعتي اميفو
يف ةديدج تايجولونكت ريوطت ىتحوقيبطتولاخدإ يف

يملعلا ثحبلا نم يسيئرلا فدهلاو.عاطقلا طاشن عورف
ىدملا ىلع ،تاقورحـملا لاجم يف يجولونكتلا ريوطتلاو
تاقورحـملا ليوحتوجاتنإ لسالس عيمجب لفكتلا وه ،ليوطلا
ةساردوفاشكتساب ةيادب ،ةفاضم ةميق تاذ تاجتنم ىلإ

،تاقورحـملل ةبسنلابو.اهلالغتسا ةياغ ىلإ رابآلا ليلحتو
يمجنملا ناديملا تايناكمإ مييقت لوح ثحبلا فادهأ روحمتتس

ةديدج تايجولونكت قيبطتوريوطتو،تاقورحـملل ينطولا
.اهتاقتشموتاقورحـملا قيوستوجاتنإوريوطتوفاشكتسال
فادــــهألا نــم رــيــبك ددـــع ىلإ ةـماــعــلا فادـــهألا هذــه مـسـقـنـتو
ةثيدحلا تاينقتلا قيبطت يف مكحتلا يهوالأ ،ةطيسولا
.يئايزيفويجلاويجولويجلا ثحبلل

: ثحبلا جمانرب ىوتحم .3

قـــــلــــعــتملا هـــــّقش يــف ثـــحــبلل يـنــطوــلا جــماــنرـبلا فدــــهي
لالغتساومييقت ىلإ ”ةيوقاطلا ةعاجنلاوةددجتملا تاقاطلا“ ـب
رـــيوــطـتلاومــكــحـتلا نــع الـضــف ةددــجـتملا تاــقاــطـلا رداـصــم
ّقــشـب قــلــعـتي اـمــيفو.ةــقاــطلا لــيوــحت ةـمــظنأل يــجوــلوــنــكتلا
تايناكمإ مييقت لوح ثحبلا رواحم روحمتت ،”تاقورحـملا“
قيبطتوريوطتو،تاقورحـملل ينطولا يمجنملا ناديملا

قيوستوجاتنإو ريوطتوفاشكتسال ةديدج تايجولونكت
.اهتاقتشموتاقورحـملا

ةيسيئرلا تالاغشنالل جمانربلا اذه ىوتحم بيجتسيو
لالخ نويداصتقالاونويعامتجالا نولعافلا اهنع برعأ يتلا

ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا اهيلع تفرشأ يتلا لمعلا تاشرو

رئاودلا ولثمم اهيف كراش يتلا”ةقاطلاوةيلوألا داوملا“ يف
ةعانصلاوةقاطلا يف نولعافلاو،ةنجللا ءاضعأ مهتفصب ةيرازولا

يلاعلا ميلعتلاوةراجتلاوداصتقالاوينطولا عافدلاوةحالفلاو
.خلإ ...ةمادتسملا ةيمنتلاوميلقإلا ةئيهتونكسلاوةئيبلاو

بسح ةفنصم نيدايم جمانربلا اذه تايوتحم لمشتو
عيضاوملل ةبسنلاب اّمأ ،ثحب رواحم ىلإ ةمسقموةيولوألا
فلتخم نع ةربعملا ثحبلا تايلاكشإ فلتخم لثمت يتلا
ةعاجنلاوةددجتملا تاقاطلا لاجم يف نطولا تاجايتحا
دعب يذ طبارتم لكش يف ةغاصملاوتاقورحـملاوةيوقاطلا

اهساسأ ىلع يتلاوتاصصختلا ددعتموكرتشم يعاطق
نيلــعاــفـــلاونيـثـحاــبــلا لــبــق نـم ثـحــب عــيراـشــم ميـمــصت مـتـي
ثحبلا عيضاوم ددع ةرثكل ارظنو،نييعامتجالاونييداصتقالا

لالخ اهضرع ّمتيسوططخملا اذه نمض اهجاردإ رذعت دقف
رّبعت ثحب عيراشم تاحرتقم ىلإ ةوعدلا قالطإ ىلع نالعإلا

تايلاكشإ قابتسا ىلع اذكوةنّودملا رواحـملاونيدايملا ىلع
 .اهثادحتسا نكمملاوةدجتسملا ثحبلا

: يتأي اميف ،ثحبلا اذه رواحمونيدايم صخلتتو

تاودأ ريوطت ،ليلحتلاورثألا: ةكبشلا يف جامدإلا.أ
طبر تابلطتم ،)... ،ةيكذلا تاكبشلا( ليلحتلاوباسحلا

.عيزوتلاولقنلا ةكبشب ةددجتملا تاقاطلا تاطحم

ةــقاـطـلا لوـقــح مييـقـت : ةددـجـتملا تاــقاــطــلا لوــقــح.ب
مييقتوةيضرألا ةيرارحلا ةقاطلاوحايرلا ةقاطوةيسمشلا

ةريـغصلا ةـيـئاملا ةـقاـطـلا مـيـيـقـتوةيويحلا ةـلـتـكـلا نوزـخـم
.ةددجتملا رداصملا نم اهريغو

تاطحم جامدإ : ةيئوضورهكلا ةيسمشلا ةقاطلا.ت
ةــقاـطـلا تاقيـبـطتوةــمـظـنأ ،ةــكـبـشـلا يــف ةيـئوـضـلا ةــقاــطلا
لـيوحت ،ةـيــئوضلا تادــّلوملاوتادحولاواـيالخلا ،ةـيـئوضلا

.ةيئوضورهكلا ةمظنألا ةبقارمورييستو

،ةريغصلا حايرلا قيبطت ،حايرلا عرازم : حايرلا ةقاط.ث
 .حايرلا تانيبروتوحايرلا ةمظنأ يف مكحتلا

ةقاطلا ةمظنأ جامدإ : ءانبلا يف ةيوقاطلا ةعاجنلا.ج
ةــيديـلـقـتلا تاسرامملاوتايـنـقـتلاومـيـهاــفـملاوءاـنـبــلا يــف
 .ةثيدحلاو

ةـمـظنألا عاوــنأ فـلتـخم ةسارد : ةنــيـجـهلا ةــمـظـنألا.ح
،ةلوزعملا تاكبشلا يف ةيديلقتلا تاطحـملا نيجهت ،ةنــيجهلا
ةقاطلا رييستومكحتلا ،ةكبشلاب ةلصتملا ةنيجهلا ةمظنألا

داعبألا دـيدـحـتـل تاـيـجـمرـبـلا رـيوـطـت ،ةـنـيـجـهـلا ةـمـظـنألا يف
ةــمظنألل ىرــخألا تاـقـيـبطتلاوةنـيـجـهـلا ةـمـظـنألا نيسحــتو
 .ةنيـجـهلا
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رـيوـــطــتب ةـطــــبترــملا ةيـئـيبلا راــثآلا لــيلـــحت: ةئيبلا.غ
هايملاوةبرتلا ريهطت ،تايافنلا نيمثتوةجلاعم ،تاقورحـملا

ةأمحلا ةلكسروةجلاعم .تاقورحـملاب ةثّولملا بساورلاو
تاثاعبنالا درج ،ماخلا طفنلا نيزخت تاناّزخ نم ةّرجنملا
.تاقورحـملا ةطشنأ نم ةّرجنملا

ريغ ةبقارملا تاينقت ريوطت : ةيتايلمع تالكشم.ف
تاقورحـملا لقنولالغتساب ةقلعتملا تالكشملا ،ةرمدملا
.)قفدتلا نامض(

تاجتنملا تازيم نيسحت : نيسحتلاوةاكاحـملا ،ةجذمنلا.ق
لورــتـبلا بــص قرـط نيسحـتوةاـــكاـحموةــجذـمــن .ةـيـئاــهـنـلا

تاودأ ريوطت ،تاينقتلل يجولونكتلا رايتخالا ناقتإ .زاغلاو
ةلباقلا ةيتاذلا تالآلا يف ةدراولا جماربلاوتانايبلا ليوحت

 .ةجمربلل

بيكرتلاولقنلاوبيقنتلا( ةركتبم داوم ريوطت.ك
تافنعلا تارفش ،صارقأ( تازيهجتلا ةموميد : )قرطلاو
ءادألا ةـيــلاـع بـيـقـنـت داوــم ،)..خــلإ ،بـيـقـنـتلا تاودأ ،ةــيزاــغــلا
ةــنوـكملا ةـمزــحألا ةــكرــح ،)طــغـضلاوةرارحلا ةجـرد يف عاـفــترا(
ىلــع بـيـباــنألا حالصإ يــف ةــلـمـعـتسـملاوةـبــكرملا داوملا نــم
.ليوطلا ىدـملا

،جــماـــنرــبـلا اذـــه راـــطإ يــف : ةــــيرـــشــبـلا دراوــملا رــيوـطـت .٤
دــلبـلل ريوطتلاوثحبلا تانايك فلتخم تاءافك ةئبعتّ متتس
.يداصتقالاويـــعاــمـتـجالا عاـطـقـلا تالاــغــشــناوتاــماــمتـها لوـــح
جئاتن نيمثتوةـــفاـضــم ةـمـيــق ىلإ ةــفرــعملا لــيوـــحت بـــلطتي
يداصتقالا عاطقلا كارشإ هنأش نم ديدج ّهجوت ءاشنإ ثحبلا

.لمعلا بصانموتاورثلا دّلوي طيحم ءانب لجأ نم

تاصصختلا ددعتملاوتاعاطقلا نيب كرتشملا ثحبلا قلخي
راكتبالاوريوطتلاوثحبلا ةموظنم يف نيلعافلا نيب رزآتلا
،ثحبلا تانايك ،نييداصتقالا نيلعافلا ،ةيمومعلا تاطلسلا(
عيراشم جئاتن نيمثتولولحلا حارتقا لجأ نم )...نيثحابلا
 .دلبلل ةيداصتقالاوةيعامتجالا تاجايتحالا ةيبلتل ثحبلا

نمألا“ جمانرب ذيفنت راطإ يف رفوتملا يلامجإلا ددعلا رّدقي
٠552 ـبةددجتملا تاقاطلاب قلعتملا هّقش يف ،”يوقاطلا

تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا فلـتـخم ىلـع نيـعزوــم ثــحاــب
نم ديدعلاو ثحب ربخم8٤ويجولونكتلاويملعلا عباطلا

ةيمومعلا تاسسؤمـلـل ةـعـباـتـلا رـيوـطـتـلاوثحبلا تاـناـيـك
 .ىرخألا

نيثـحاـبـلا ددـع ردــقــي ،تاــقورحـملاــب قــلـــعـــتملا ّقشلا يفو
ةددعتملا تاءافكلا هذه يطغتو.ثحاب٠1٠1 ـب نيدوجوملا
ةسدنهلا ،ةيوقاطلا ،ةيئايميكلا ةسدنهلا : يتأي ام تاصصختلا
،دماوجلا ءايزيف ،نداعملا ملع ،قئارطلا ةسدنه ،ةيكيناكيملا

ةيرارحلا ةقاطلا تاطحم: ةيرارحلا ةيسمشلا ةقاطلا.خ
يسـمـشلا دــيرـبـتلاويــئاوـهـلا فيـيـكتلا ،يسـمـشـلا زـيــكرــتلل
تاقيبطتلاوةضفخنملا ةرارحلا تاجرد ةمظنأويرارحلا
 .ةيرارحلا

،كرـتـــشملا دـيــــلوتـلا تاــقــيبـطت: كرـــتشـملا دــيلوـتـلا.د
 .رغصلا يف يهانتملا كرتشملا ديلوتلاوكرتشملا ديلوتــلا

: ةددــجــتـملا تاــقاــطلا تاـطـحم ةــناـيــصولالـغــتسا.ذ
 .ةددجتملا تاــقاـطلا تاطـحم ةنايـصولالــغتـسا

 .ددعتملا نيزختلاويرارحلا نيزختلا : ةقاطلا نيزخت.ر

ةـيـئيـبلا راــثآلاورييـسـتلا: ةــيرارــحوـيــجلا ةـقاـطلا.ز
.ةيرارحويجلا تاقيبطتلاولالغتسالا تاينقتوميهافمو

،ماخلا داوملا( ةــيوــيحلا ةــقاــطــلا : ةــيوــيحلا ةــقاــطــلا.س
...تايافنلل يوقاطلا نيمثتلاوةجلاعملاو)لالغتسالاومييقتلا

اـيالــخونيــجورديـهـلا: دوــقوــلا اــيالــخونيــجوردـيـهلا.ش
.دوــقوـلا

داوــم ،ةـيـئوـضورــهـكلا داوملا ،نـيزختلا داوــم: داوملا.ص
.دوقولا ايالخونيجورديهلا داوم ،ةيرارحلا داوملا ،حاـيرـلا

كيــتســيجوللاوفاــشـكتسالا: ةـيـجوــلوـيــجلا موــلـعــلا.ض
ايجولورديهلا ،تانّازخلا ةجذمنوفيصوت ،ةئيبلا ىلع راثآلاو
لاــمش يــف ةـيلورـتـبلا ةــمـظنألا فـيرــعـت .ايجولويجورديهلاو
.يرحبلا لالغتسالاوفاشكتسالا ،رئازـجلا

لدــــعـــــم نيسـحـت: تاــقورحــملا عاــــجرــتـسا نيـــســحـت.ط
ةيديلقتلا تاناّزخلا يف جاتنإلا تايلآ ،لورتبلا عاجرتسا

يساح ةلاح ،ةدقعملا تاناّزخلا فيصوت ،ةيديلقتلا ريغو
ةقيرط ،ةيديلقتلا ريغوةيديلقتلا تاناّزخلا رييست ،دوعسم
،قــفدـتـلا نيمأــت )ةــيديـلـقـتلا رـيـغوةـيدـيـلـقـتلا( تاــنّازـخلا مـيـيقت
قيرط نع زيفحتلا تايلمع دصر ،زيفحتلاوتانّازخلا رارضأ
تاــقــفدـتلل ةــجذمـنـلاوةاـــكاحـملا ،لزالزــلل ةقـــيـقدــلا بيلاــسألا
تاــقــفدـتـلا يف ساــيـقلا تايــنقــت رــيوـطــت ،لــحارـملا ةددـــعتـملا
 .لحارملا ةددــعـتملا

بيباــنألا لــكآــت دــصروةــجلاـعــم: ةــياـمــحلاولــكآــتــلا.ظ
تايلآ ،لزعلا تحت لكآتلا ،تاّدعملا لكآت ،عيمجتلا تاـــكبـشو
قوحسملا راثآ نم فيفختلا وأ ةياقولا تاءارجإونيوكتلا
لـــكآــتــلا ،زاـــغـــلاولورتـبـلا تاـجــتنموتآـــشــنم ىلـــع دوــسألا

يويحلا لكآتلا ،لكآتلا نم ةيامحلا ،لكآتلا تاطبثم ،قـبـئزــلاـب
.تآشنملا ةبقارموشيتفت ،ةيويحلا تاديبملاو

داوــم رــيوـــطـت : زــفحلاوءاــيـمـيـكورتـبـلاورــيرــكـتلا.ع
ميحشت داومودوقوعاوــنأ رـيوـطـت ،دوــقوــلل ةدــيدــج ةـيـفاـضإ

داوملا ةعباتمولالغتسا ،لورتبلا فيلاكت نيمثت ،ةديدج
ةعباتمولالغتسا ،ريركتلاوءايميكورتبلا تادحول ةزفحـملا
 .ةجلاعملا تادحول تازــيمملا
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عيراشم ددع
ثحبلا

عومجملا12٠222٠232٠2٤2٠252٠262٠272٠2

٠5٠٠1٠51٠51٠51٠٠1٠5٠5٢

يوقاطلا نمألا لوح ثحبلل ينطولا جمانربلل اهذيفنت عقوتملا عيراشملا ددع ريدقت  : لودج

تاونسلا

نيوانعلا

ثحبلل ينطولا جمانربلا عيراشم ليومت: لودج

ثحبلا عيراشم ةفلكت

نيثحابلا ةأفاكم

تاقفن عومجم
 جمانربلا

ثحبلل ينطولا

تاونسلا

نيوانعلا
12٠222٠232٠2٤2٠262٠272٠2

عومجملا

)رانيدلا نييالمب(

٠,521

5,561

5,٠٩٢

5,781

٠,133

5,٨١5

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7

٠,521

٠,133

٠,٦5٤

5,26

5,561

٠,٨٢٢

٠,٠5٢١

5,٢٨٤٢

5,٢373

 ثحبلل ةينطولا جماربلا ليومت .اعبار

: ثحبلا عيراشم ددع ريدقت.١

ةصاخلاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةثالثلا ةينطولا جماربلاب ةقلعتملا عيراشملل ايونس تاوعدلا قالطإ متي

ةثالثلا جماربلا هذهل اهذيفنت متيس يتلا ثحبلا عيراشم ددع لمجم غلبيو.يوقاطلا نمألاونطاوملا ةحصويئاذغلا نمألاب

ددحتو.ةيونسلا ةوعدلا قيرط نع عيراشملا ءاقتنا متيو.ةنسلا يف عورشم٠51 لدعمب تاونس )5( سمخ لالخ ،عورشم٠57

.ثحبلا عيراشم ذيفنتل ةيريدقت ةمانزر1 مقر لودجلاحضويو.تاونس )3( ثالثب ثحب عورشم لك ذيفنت ةدم

،اـيــجولونكتويبلا ،ةيندملا ةسدنهلا ،ةئيبلا ةسدنه ،ايجولورديهلا

،داوـــملا ءاــــيـمـيك ،زـــفحلا ،يـلآلا مالــعإلا ،ةيـقـيبـطـتـلا تاــيضاــيرـلا

دراوملا هذه عيزوتّ مت ثيح .خلإ ،ءايزيفويجلا ،ايجولويجلا

.ثحبلا قرف نم ددعوثحب ربخم1٤ ىوتسم ىلع ةيرشبلا

ثحـبـلا عـيراشم ذـيـفـنـتـل نيمزالـلا نيثـحاــبــلا ددــع ردــقــيو

ينطولا جمانربلا اذه راطإ يف ايونس ةلوبقملا )٠5( نيـسمخلا

نيثحابلا ددع طسوتم ردقي هّنأ ملعلا عم .ثحاب٠٠3 ـب،ثحبلل

.نيثحاب6 ـب ثحب عورشم لك يف

: ةيداملاوةيلاملا لئاسولا .5

تاجايتحالل اقفوثحب عورشمل ةيلامجإلا ةفلكتلا ريدقت متي

دعب لاّعف لكشـب عورـشملا فادــهأ قيـقــحتورـيـيـسـتل ةــمزالــلا

نأ بـجــيو.ةـــلّوــخملا تاــئـيـهـلا لـبــق نــم ةـقــفاوــملاوةـساردــلا

تاقفنلا ةنودم هب حمست امل اـقــبط عورشملا ةـفـلـك رـيدـقــت مـتــي

ةزــهــجألا لالــغتسا أدــبمب لــمـعــلا عــم ريـيـسـتلا ةيـنازــيمب ةصاخلا

ديعصلا ىلع ريوطتلاوثحبلا تاـناـيـك ىوتــسـم ىلــع ةــحاـتملا

 .ينطولا

52٠2

٠,٠52

5,69٤

5,٦٤7
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عيراشملا ددع
اهذيفنت عقوتملا

عومجملا12٠222٠232٠2٤2٠252٠262٠272٠2

٠51٠٠3٠5٤٠5٤٠5٤٠٠3٠51٠57

تاونسلا
نيوانعلا

 ثحبلل ةينطولا جماربلل اهذيفنت عقوتملا عيراشملا ددع ريدقت :١ لودج

: ثحب عورشمل ةدحولا ةفلكت طسوتم ريدقت.٢

ةينطولا جماربلا نع ةقثبنملا ثحبلا عيراشم زاجنإ يرجي
ذيفنت تانايك نمض يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلل
12–51 مــقر نوــناــقــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا ثحــبـــلا ةـــطشنأ
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خّرؤملا

ليومت لثمي .يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلا لوح
ثحبلا طيحم ليومتل ةيفاضإ تاقفن هذه ثحبلا عيراشم
.هالــعأ ةروـكذملا ثحـبـلا ةـطشنأ ذـيـفـنـت تاــناــيــكــل حوــنــمملا

ةيرورضلا ريـيـسـتلا تاـــقـــــفـن ةـيـطـغـتل لــيوـمـتلا اذــه صصـخيو
ةطسوتملا ةيداحألا ةفلكلا ردقتو.ةاقتنملا عيراشملا ذيفنتل
اهيلإ فاضت ،رانيد نييالم5 غلبمب ثحبلا عورشمل ةبسنلاب
ذيفنت يف نيكراشملا نيثحابلا ةأفاكم نع ةجتانلا تاقفنلا

بلطتي ثحبلا عورشم ذيفنت نأب املع ،جماربلا هذه عيراشم
.نيثحاب )6( ةتس ةكراشم طسوتملا يف

ريوطتلاويملعلا ثحبلل ةينطولا جماربلا ليومت.3
:يجولونكتلا

يف ثحبلا عيراشم ذيفنتل صصخملا ليومتلا نوكتي
،يجولونكتلا ريوطتلاويملعلا ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ

اهؤاقتنا متي يتلا ثحبلا عيراشمل ةيلامجإلا ةفلكتلا نم

ثالث ىلع عزوتت رطشأ ةثالثل اقفواهّبص متيو،ايونس

ةــفـلــكـت نـم %٠5 ــب لوألا رــطشــلا ةـمــيق ددــحت ثـيـحـب ،تاونــس

دعب ّبصت نأ ىلع %52 ـبيقـبتم رـطـش لــك ةميــقوعورـشملا

ةيونسلا ةأفاكملا كلذ ىلإ فض ،عورـشـملا ذيـفـنـت مدـقــت ةاــعارــم

 .هذه ثحبلا عيراشم ذيفنتل مهتئبعت مت نيذلا نيثحابلل

عيراشملا هذه ذيفنتل ةيلامجإلا ةفلكتلا ريدقت مت دقو

طسوتم يف ةردقملا عيراشملا ددع برض لصاح ساسأ ىلع

نيثحابلا ةأفاكم طسوتم ريدقت مت امك ،ثحبلا عورشم ةفلكت

ةأفاكملا ساسأ ىلع ثحبلل ةينطولا جماربلا يف نيكراشملا

ةردقملاو،ب مسق ،ثحب ذاتسأ ةبترل ةددحـملا ةيونسلا

.ايرهش جد٠٠,٠٠٠.53: غلبمب

ثحبلا تانايك يلوؤسم نيثحابلا ةأفاكم كلذ ىلإ فض

)جد٠٠,٠٠٠.٠2( ةدــــحورــيدمك ةذـــفـنملا عيراـشـملل نيمتـنملا

)جد٠٠,٠٠٠.51( ثحب ةدحوب مــســق سـيــئرورــبــخم رــــيدـــمو

يتلا )جد٠٠,٠٠٠.٠1( ثحب ةدـحووأ ربخم يف ةقرف سيئرو

ءابعألا باستحا عم نيثحابلا )1/3( ثلث يلاوح اهنم ديفتسي

دعاقتلا تاكارتشاب ةقلعتملاوةأفاكملا نم %٠2 ـب ةردقملا

.يعامتجالا نامضلاو

عيراشم ةفلكت
ثحبلا

نيثحابلا ةأفاكم

تاقفن عومجم
 جماربلا

 ثحبلل ةينطولا

تاونسلا

نيوانعلا
12٠222٠232٠2٤2٠252٠262٠2

 عومجملا

)رانيدلا نييالمب(

٠,573

5,69٤

5,١7٨

5,265

٠,399

5,555١

٠,٠57

5,98٤1

5,٩3٢٢

٠,٠57

5,98٤1

5,٩3٢٢

٠,٠57

5,98٤1

5,٩3٢٢

٠,573

٠,399

٠,٨٦3١

٠,٠573

5,7٤٤7

5,7٩١١١

5,781

5,69٤

٠,٤٨٦

72٠2

 ثحبلل ةينطولا جماربلا ليومت :٢ لودج
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماــع بــجر3٢ يــفخّرؤــم يـساــئر موـــسرـم

دـــئاـــق ماــــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتــي ،1202 ةـنــس سراــم7
.لــحاوـسـلا سرــحل ةيـنطوــلا ةـحــلــصملا

–––––––––––

2441 ماــع بـــجر32 يــف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمـب
زـــيزــعــلا دـبــعديمعلا ماـهــمىــهــنـت ،1202 ةـنـس سراـــم7 قــفاوـملا

.لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصمـلل ادــئاـــق هـتـفـصب ،لالــعــش

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا2441 ماــع بــجر3٢ يـفخّرؤـــم يساــئر موــسرـم
دـــئاــق بــئاــن نييـعــت نـمـضـتي ،1202 ةـنـس سرام7
.ةـيـناـثـلا ةـيرـكـسـعـلا ةـيـحاـنـلا

–––––––––––

2441 ماـــع بـــجر32 يــف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمـب
،يـناـســح دـيــفـعــل ءاوـــلـلا نيــعـي ،1202 ةـنـس سراــــم7 قــــفاوــملا

ربمتبس12 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل ابئاـن
.٠2٠2 ةنس

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماــع بـــجر3٢ يــفخّرؤـم يـساــئر موــسرــم
ةحلصملا دئاق نييـعت نمـضـتي ،1202 ةنـس سراــم7
.لحاوسلا سرحل ةينطولا

–––––––––––

2441 ماــع بــجر32 يـف خّرؤــم يـساــئر موـسرــم بــجومـب
،طانـب نيدــلا نــيز ديـمعلا نيـعي ،1202 ةـنـس سراـم7 قـفاوملا

.لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملل ادــئاــق

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ

داــــســفـلا نــم ةــياـــقوــلل ةـيـنطوــلا ةــئـيـهـلاــب رــيدــم
.هـتـحـفاـكــمو

–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـمـب
مــيـسودّيـسـلا ماـــهـمىهنت ،1202 ةـنـس سراـم لّوأ قــفاوــملا

لئاسولاو نيمدختسملاب افّلــكـم ريدـم بـئاــن هتفصب ،ةردوـــب
هفيلكتل ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب
.ىرخأ ةفيظوب

قــفاوــملا2441 ماـــع بــجر71 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
نوؤشلا ةرازوب فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ماعلا
.ةيجراخلا

–––––––––––

2441 ماــع بـــجر71 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
ربوتكأ01 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

اماع اريدــم هــتـفـصــب ،مــلاوـس رـــهزـــلدّيــسـلا ماـــهــم ،0202 ةـنـس
،ةــيــجراــخلا نوؤـشــلا ةرازوـــب فارطألا ةددـــــعـتملا تاـــقالــعــلل
.ىرخأ ةفـيظوـب هــفـيـلـكـتـل

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا2441 ماـــع بـــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.راردأ ةيالو نمأ

–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمـب
وـيـلوــي9 نــم ءادـــتـبا ،ىهـنـت ،1202 ةـنـس سراــم لّوأ قـــفاوــملا

نمأل اسيئر هتفصب ،يلعوب ليبندّيسلا ماهم ،0202 ةنس
.راردأ ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوـملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يـساـــئر موــسرــم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ

.ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم
–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤـم يساــئر موـسرــم بــجوــمـب
ميركلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

يف ةينازيملا طبض نوناقل ريدم بئان هتفصب ،نمؤملا دبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا2441 ماـــع بــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةبستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ

.ةبساحملا سلجمب ىلوألا ةجردلا نم
–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمـب
ةنيمي ةدّيسلا ماهمىهنـت ،1202 ةـنـس سراـم لّوأ قـفاوـملا

سلجمب ىلوألا ةجردلا نم ةبستحم اهتفصب ،يواللا دبع
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةبساحملا
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قــفاوــملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
بئاــن ماــهـم ءاـهــنإ نــمـضتي ،1202 ةـنـس سراــم لّوأ

.ىلعألا يمالسإلا سلجملاب ريدم
–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمـب
لاــمـــكدّيـسـلا ماـهــمىهـنــت ،1202 ةـنـس سراـــم لّوأ قـفاوـملا

ةبـساحملاو ةــماـعــلا لــئاــسوــلل رــيدــم بـئاــن هتفصب ،روـيســق
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ىلعألا يمالسإلا سلجملاب

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةـنـس سراـم لّوأ
.ةّيروهمجلا ةسائرب

–––––––––––

2441 ماـع بــجر71 يف خّرؤــم يساــئر موـسرــم بــجوـمـب
،ينايز موتلك ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يــساـئر موــسرــم
سـيــئر نييــعـت نـمـضــتي ،1202 ةـنـس سراــم لّوأ
داــســفـلا نــم ةــياــقوــلل ةـيـنطوــلا ةــئــيــهلاـب تاـــسارد
.هتحفاكمو

–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمـب
،ةردوــب مــيسودّـيـسـلا نّيـعــي ،1202 ةـنـس سراــم لّوأ قــفاوـملا

داـــسـفلا نــم ةــياــقوــلل ةيـنـطوــلا ةـئـيهـلاــب تاــساردــلل اــسـيــئر
.هـتـحفاــكمو

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
قوف ريفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا
رــئازـجـلل ةـمــئادــلا ةــثـعــبلاـب مــئاد لــثــمم ةّيـبـعــّشلا
.)ارــســيوـس ةـيــلاردــفــنوــك( فـيـنـجـب

–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجومـب
،مــلاوــس رــهزــلدّيسلا نّيـعـي ،1202 ةـنـس سراــم لّوأ قــفاوــملا

ةـــــــــّيرــئازــجلا ةـــــــــّـيروــهـمـجــــــــلــــــــل اـضوـفـمو ةداـعــلا قوــف ارــيـفس
رئازجلل ةمئادلا ةثعبلاب امئاد الثمم ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةنس ربوتكأ01 نم ءادتبا ،)ارسيوس ةيلاردفنوك( فينجب
0202.

قـفاوملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةرازوــب نييعـتــلا نــمضتي ،1202 ةـنـس سراــم لّوأ
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـمـب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا
ةئـيـهتلاو ةيـلحملا تاــعاـمجلاو ةيـلـخادـلا ةرازوــب ،مــهؤاــمـسأ
: ةينارمعلا

،ةماعلا نوؤشلل ريدم ةبئان ،شاعزم ةلوخ–

،ةينازيملل ريدم بئان ،طيش دوعسم–

.ةيمومعلا تاقالعلاو ضئارعلل ريدم بئان ،يحي نب دمـحـم–

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موـسرــم
نيريدم باون نييعت نمـضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ

جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف
.لدعلا ةرازوب

–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمـب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

ةداــعإو نوجـسلا ةرادإل ةـماـعــلا ةـيرــيدــملا يـف نـيرــيدــم باوــن
: لدعلا ةرازوب جامدإلا

لــيـغـشـتو نــيوــكــتـلل رــيدــم بــئاــن ،راـيــمع يـناــغــلا دبــع–
،نيــجاـســملا

يعامتجالا جامدإلا ةداعإ جماربل ريدم بئان ،نوكربدمـحـم–
،نيسوبحملل

،يعامتجالا طاشنلل ريدم بئان ،يجغالبدمـحـم–

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،ودادح يحتف–

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوـملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ســيــــئر نييــعـت نــــمضـتــــي ،1202 ةــــــــــــنس سراــم لّوأ

.اـيـلـعـلا ةـمكحملاب ةـماـعـلا تاـيـئاــصحإلا ةـحـلـصم

–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يـف خّرؤــم يساــئر موـسرــم بــجومـب
،يمودوب لامكدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

.ايلعلا ةمكحملاب ةماعلا تايئاصحإلا ةحلصمل اسيئر
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قفاوـملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
ةـيـفاــقـثلا تاــكــلـتـمملا ريـيـسـتل ينطوــلا ناوــيدــلل
.اهلالغتساو ةيمحملا

–––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يــف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـمــب
،حودحد رداقلا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

ةيفاقثلا تاكلتمملا رييستل ينطولا ناويدلل اماع اريدم
.اهلالغتساو ةيمحملا

–––––––––––★–––––––––––
قــفاوـملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يساــئر موــسرـم

زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.ءانبلل ةلماكتملا ثاحبألاو تاساردلل ينطولا

–––––––––––

2441 ماـــع بــجر71 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
،يسيوس دوعسمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام لّوأقفاوملا

.ءانبلل ةلماكتملا ثاحبألاو تاساردلل ينطولا زكرملل اريدم

قـفاوـملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
ةــســيئر نييــعــت نــمـضتـي ،1202 ةـنـس سراــم لّوأ
سـلجملا يف ةــينـقتلاو ةــيرادإلا ةــناــمألاب تاــسارد
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا

–––––––––––

2441 ماـــع بــجر71 يــف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـمـب
،يناضمر ءانس ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب تاسارد ةسيئر
 .ةيبرعلا ةغلل

–––––––––––★–––––––––––
قــفاوــملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم

رـيدـم ماـهــم ءاـهـنإ نـمـضـتي ،1202 ةنـس سراــم لّوأ
.تليسمسيتب يعماجلا زكرملا

–––––––––––

2441 ماـع بــجر71 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوــمـب
رداقلا دبعدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا
،تليسـمسـيـتب يــعـماـجلا زــكرـمــلل ارــيدـم هـتـفـصـب ،حودــحد
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ينطولا عافدلا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماع بجر٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس رياربف٤١
ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا

––––––––––

2٤٤1 ماع بجر2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ناضمر دّيسلا بادتنا ددجي ،12٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا

ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،موخش
)1( ةنس ةدمل ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا

 .12٠2 ةنس ويام لوأ نم ءادتبا ،ةدحاو

–––––––––––★–––––––––––

سراـــم٢ قـــــفاوـــملا2441ماــــعبـــــجر٨يــفخّرؤــم رارــــق
ةـــــساــــــئر فالــــختسا ءاـــــهنإنـــــــمـضـتـي،١٢٠٢ةـــــــنـس

ةيركسعلا ةـيـحاـنـلا / ةدــــيلبلاـبةيرــكســــعلا ةــمـــكحملا
.ىلوألا

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

سرام2قــفاوملا2441ماع بجر8 يف خّرؤم رارقبجومب
ةيركـسـعلاةمكحملا ةــساـــئر فالــختسا ىهــنــي،12٠2ةـنـــس

ديسلا اـهنمض يـــتلاىلوألا ةـــــيرـكسـعـلا ةـــــيحاـنـلا / ةدـيلبلاـب
/ تسغنماتب ةيرـــكسعلا ةمكحملا سيــئر ،هـللا لضف قداصلا
.٠2٠2  ةنس ربمفون٠3 نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

رياربف51 قفاوملا2441 ماع بجر3 يفخّرؤم رارق
ةدعقلا يذ12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي31 قفاوملا1441 ماع
يوــــهجلا فــــحــــتملا ةرادإ سلـــــجـــــم ءاضعأ نييـــــعـــــت
.ةلشنخل دهاجملل

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

رياربف51 قفاوملا2441 ماع بجر3 يف خّرؤم رارق بجومب
1441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ءاـــضــعأ نييــعــت نمـضــتـملاو0202 ةـنـس وـيــلوـــي31 قــفاوـملا
: يتأي امك ،ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم

،ينطولا عافدلا )ىتح رييغت نودب(.................................“

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،رداقلا دبع يزيرد–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا )ىتح رييغت نودب( ............–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةــعانصلاو ةــحايــسـلا رـيزو لثــمم ،رــهزــل دـمـحم ةفقوــب–
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،ميلح فيرش نب–

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

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةيــناــثــلا ىدامج١٢يفخّرؤـــم كرــتـــشم يرازو رارـــق
غلبم ددحي ،١٢٠٢ ةنسرياربف٤ قفاوملا٢٤٤١ ماـــع
باعلألل ماعلا ريدملل تاضيوعتلا حنم تايفيكو
اذكو ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو ماعلا نيمألاو
ةـــــــــنجل فرصت تحت نيعوضوملا نيمدــــــــــخــــــــــتسملا
ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت
. نارهول رشع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر٤1 يف خرؤملا5٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنـتـب قـلـعـتملاو31٠2 ةــنس وــيـــلوـــي32 قـــــفاوملا٤3٤1
،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤـملا٤5-59 مــقر يذيــفـنتـلا موــسرـملا ىضــتقمـبو –
يذــلا5991 ةـنـس رــيارــبـف51 قــفاوــملا51٤1 ماــع ناــضـمر51
،ةـيـلاـملا رـيزو تاـيـحالـص ددـحـي

يـف خرؤـملا٤8-61 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقــمبو –
61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يـف خرؤـملا57-71 مــقر يذـيـفنتـلا موــسرــملا ىـضــتقمبو–
71٠2 ةــــنــس رــــيارــــبف9 قـــفاوــمــلا83٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمـــج21
ضــيــــــبألا رـحــبــــــلا باــعــلأ مــــــيـظـنـت ةـــنجل ثادـــحإنمـضـتملاو
،هنم٠2 ةداملا اميسال ،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

1٤٤1 ماع يناثلا عيبر12 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
لكايهلا ةليكشت ددحي يذلا91٠2 ةنس ربمسيد81 قفاوملا

ةنجلل معدلل ةيلحملا ناجللاو ةصصختملا ناجللاو ةزهجألاو
،نارهول رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحـبـلا باـعلأ مــيـظـنت
ةــيـمـسالا ةـمـئاــقــلا اذـــكو ،اـهـتايــحالـصو اــهرـيـسو اهـمـيـظـنتو
.اـهـئاــضـعأل

: يتأي ام ناررقي

موــسرـملا نــم٠2 ةداــملا ماــكــحأل اــقـيـبـطــت: ىلوألا ةداملا
83٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خرؤملا57-71 مقر يذيفنتلا
ميظنت ةنجل ثادحإ نمضتملاو71٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا
،نارــهوــل رـــشـــع ةــعـساـتــلا طــسوتـملا ضـيبألا رـحـبلا باــعــلأ
تاضيوعتلا حنم تايفيكو غلبم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو ماعلا نيمألاو باعلألل ماعلا ريدملل
ميظنت ةنجل فرصت تحت نيعوضوملا نيمدختسملا اذكو
،نارــهوـــل رـــشــع ةــــعساــتـــلا طـــسوتـملا ضـيـبألا رــحبلا باــعــلأ

. ةيرادإلاو ةينقتلا تائيهلا ريطأت يمدختسم اميس ال

ماعلا ريدملا ةدئافل يرهش يفازج ضيوعت حنمي:٢ ةداملا
ددحيو ،ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو ماعلا نيمألاو باعلألل
: يتأي امك

،جد٠٠٠.٠82 : باعلألل ماعلا ريدملا

،جد٠٠٠.٠21 : ماعلا نيمألا

.جد٠٠٠.٠11 : ةصصختم ةنجل سيئر

ريطأت يمدختسمل يرهش يفازج ضيوعت حنمي:3 ةداملا
ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجلل ةيرادإلاو ةينقتلا تائيهلا
: يتأي امك ددحي ،نارهول رشع ةعساتلا طسوتملا

،جد٠٠٠.٠8 : ةعباتملاو ةساردلاب فلكم

،جد٠٠٠.٠8 : مسق سيئر

.جد٠٠٠.٠6 : ةحلصم سيئر

نيــمدـختسـملل يرــهــش يــفازــج ضيوـــعت حنمي :٤ ةداملا
رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل فرصت تحت نيعوضوملانيمئادــلا
: يتأي امك ددحي ،نارهول رـــشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا

،جد٠٠٠.72 :6 ىلإ1 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا

،جد٠٠٠.33 :21 ىلإ7 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا

.جد٠٠٠.93 : رثكأف31 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا
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نيتقؤملا نيمدختسملل يموي ضيوعت حنمي :5 ةداملا
ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل فرصت تحت نيعوضوملا
: يتأي امك ددحيو ،نارهول رشع ةعساتلا طسوتملا

،جد٠٠5.1 :6 ىلإ1 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا

،جد٠٠1.2 :21 ىلإ7 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا

.جد٠٠7.2 : رثكأف31 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا

داوملا يف هيلع صوصنملا  ضيوــعتلا فرصي:٦ ةداملا
يف بيصنتلا خيرات نم ءادتبا نيينعملل ،هالعأ٤و3و2
ءادتبا هل حنمي يذلا باعلألل ماعلا ريدملا ءانثتساب مهماهم
.هنييعت خيرات نم

لاــغشألا يف نييــلــعــفــلا ةــكراشملاو روضحلا ئــفاــكــي وـــهو
ةصاخلا لئاصحلا دادعإو اهريسو باعلألا ريضحتب ةطبترملا

.اهب

ةطبترملا ماهملاب نوعلطضي نيذلا نيمدختسملا نأ ريغ
مساب ةحوتفملا تاباسحلا لفقو ةيفصتلاو تاكلتمملا درجب

رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل
مهل حونمملا ضيوعتلا نم ةدافتسالا يف نوّرمتسي ،نارهول
.32٠2 ةنس ويلوي13 ةياغ ىلإ

5 ةداملا يف هيلع صوصنملا ضيوعتلا حنمي :7 ةداملا
ةنس ويلوي7 ةياغ ىلإ22٠2 ةنس وينوي٠2 نم ءادتبا ،هالعأ
ةدـئاـفــل ،12٠2 ةــنس ناوــنــعــب ،ضيوــعــتــلا اذــه حــنـــمـــيو .22٠2
ةرتــفل ،ةــنـسـلا هذــه لالــــخ نيــلـماــعــلا نيــتقؤــملا نيمدـــختسملا

امدختسم )٠3( نيثالث لدـعــمب ،اـموــي )٠3( نيــثالـثــلا ىدــعــتت ال
.ايموي

رارقلا اذه يف ةروكذملا تاضيوعتلا فرصت :٨ ةداملا
نــم اـهـعاــطـتقا مـتـيو ،ةـمدــخلا ءادأ دــعـب كرـتـشملا يرازوــلا

رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ةـنجل ةينازـيم
.نارهول

ةّيـــــــمسّرــــلا ةدـــــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني :٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمــج12 يــف رئازـجلاب رّرح
.12٠2 ةنس رياربف٤

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

رياربف51قفاوملا2441 ماع بـجر3 يف خّرؤـــم رارــــق
ةرادإ ســــــلجم ءاــــــضعأ نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةنس
يـــضارألاـــب ةــيــــعاــنـــصــلا ةــــعارزــــلا ةــيــمــنت ناوــيد
.ةيوارحـصـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوـــملا2441 ماــــع بـــجر3 يــف خّرؤــم رارــــق بـــــجوــمــب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف51
خّرؤــملا562-02 مقر يذيفنتلا موسرـملا نم62 ةداـملا ماــكحأل
0202 ةـــنـس رـــبمـتـبس22قـــفاوـــملا2441 ماــــع رــفـص4 يـف
ةـــــيــــعاــــنصلا ةـــــعارزــــلا ةـــــيــــمــــنــــت ناوـــــيد ءاــــشــنإ نـــمضــتـملاو
ةــــــيمنت ناوـــــــــيد ةرادإ ســــــــــلجم يف ،ةـــــيوارحصلا يـــــضارألاب
)3( ثالث ةدمل ،ةيوارحصلا يـــــــضارألاب ةـــيعاـــنصلا ةــــــــــعارزــــلا

: ديدجتلل ةلباق تاونس

فــــــلكملا رــــيزولا لـــثمم ،ميرــــكلا يــــقوش دــــمحأ مـــــلاغوب–
،اسيئر ،ةحالفلاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،دارم دامح–

ةيلحملا تاعامجلاو ةـيلخادلا رـــيزو لـــثمم ،ناـــسح داـــبل–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،دمـحم ةزيكروب–

،ةقاطلا ريزو لثمم ،ةفلاخوب بلاط–

يوـــــقاطلا لاـــقتنالا رـــيزو لــــثمم ،ناـــمحرلا دبــــع ناــــيزم–
،ةددجتملا تاقاطلاو

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لـــثمم ،ساـــيلا يــساس نـــب–
،يملعلا

،ةعانصلا ريزو لثمم ،نيدلا نيز يوادح–

،ةراجتلا ريزو ةلثمم ،ةدنه سامليوس–

،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،رمع ةورقوب–

،ةئيبلا ريزو لثمم ،ميرك بارعا–

تاسسؤملاب ّفلـــكملا رـــيزولا لــــثمم ،روـــنلا دبـــع بالــــغ–
،ةرغصملا

ةــــــيئاضفلا ةــــلاكولل ماــــعلا رــــيدملا ،نـــــيدلا زـــــع قــــــيدـــصوأ–
،ةيرئازجلا

طـيـطـخـتــلاو مــيــظــنــتــلا ةرــيدــم ،ةرــيــم ةرــيــهش يماوــت–
،حالصتسالاو نييراقعلا

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلع ديس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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: نيفلختسملا ءاضعألا ناونعب

ةيمومعلا لاغشألا عاطق ةلثمم ،كيارب ةليبن ةدّيسلا–
،افلختسم ،لقنلاو

ةـيـموـمـعـلا لاـغشألا عاـطــق لــثمم ،نوــناــق مــيــكــح دــّيسلا–
،افلختسم ،لقنلاو

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–

ةمئادلا ةنامألا ةيمومعلا تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا ىلوتت
.ةيعاطقلا ةنجلل

2441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةنجّللا ةليكشت دّدحي يذلا0202 ةنس ربمفون5 قفاوملا
رارــقــلاو ةــيــموــمــعــلا لاــغشألا ةرازوــل تاــقــفصلــل ةــيــعاــطـــقـــلا
رياربف11 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج52 يف خّرؤملا

تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي يذلا1202 ةنس
.لقنلا ةرازول

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ماـــــــــع ىلوألا ىداـــــــمج7٢ يفخّرؤـــــــــم كرــــــــتشم يرازو رارـــــــــــق
طورـــــش ددــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس يــــفناج١١ قــــــفاوــــملا٢٤٤١
قيدانص فرط نم ةيلاملا ةدعاسملا حنم تايفيكو
اــيعامتجا مـــهل نـــــّمؤملا ةدـــــئافل يـــــعامتجالا ناـــــــمضلا

لـــــــفكتلا نيـــــسحتل ،ةـــــــلودلا باــــــسحل ،مــــــهقوقح يوذو
نـــــــع فـــــشكلل اــــيرصح ةــــــــهجوــــملا ةـــــيبطلا تاــــــمدــــخلاب
.٩١ - ديفوك سوريفب ةباصإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو  ّنإ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

لّوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

82 يف خرؤملا7٠-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2991 ةنس رياني٤ قفاوملا21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
مــــــيظنتلاو يـــــــعاــمتجالا ناــــــــمضلا قـــــــيداـــنصل يــــــنوـــناقلا عــــــــضوــــلا
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلل يلاملاو يرادإلا

يف ةـــــيفيرلاو ةـــيحالفلا ةـــيمنتلا رـــيدم ،حــــلاص يــــــكاوش–
،ةفاجلا هبشو ةفاجلا قطانملا

يــــــنطولا ناوــــيدلل ماـــعلا رـــــيدـــملا ،كلاـــــملا دـــــبــــــع هـــــتيمر–
،ةيحالفلا يضارألل

دراوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدــملا ،قـيـفوــت يـترــسـم–
،ةيئاملا

ةــــــيمنتل يــــنقتلا دــــهـعملل ماــــــعلا رــــيدملا ،داؤــــــف ودـــــج نــــب–
،ةيوارحصلا ةعارزلا

قــــطانملا يف ةــــحالفلا ةـــيمنت ظــــفاحم ،قودـــــص يــــناجت–
.ةيوارحصلا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

سراـــم3 قــــفاوــملا2441 ماـــع بـــجر91 يــف خّرؤـــم رارـــق
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي،1202 ةنس

.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوـمـلا2441 ماـــع بـــــجر91 يــف خّرؤــم رارـــق بـــجوـــــمـب
ةــيـــعاـــطــقلا ةـنـــجـّلـلا ةــلـيــكـــشت دّدــحـــت،1202 ةـنــس سراــم3
ماكحأل اقيبطت ،لقنلاو ةيمومعلا لاــغشألا ةرازوــل تاــقـفـصلل
خّرؤملا742–51 مقر يسائرلا موسرملا نم781و581 نيتداملا

5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ2 يف
قفرـملا تاضيوـفـتو ةيـموـمـعـلا تاقـفصـلا ميـظـنـت نمضتملاو
: يتأي امك ،ماعلا

: نيمئادلا ءاضعألا ناونعب

لاغشألا ريزو لثمم ،بيلحلوب نامحرلا دبع دّيسلا–
،اسيئر ،لقنلاو ةيمومعلا

لاـــغشألا رـــيزو لـــثمم ،ةـــبارـــع ناــــمــــحرــــلا دــــبــــع دــــّيسلا–
،سيئرلل ابئان ،لقنلاو ةيمومعلا

ةيمومعلا لاغشألا عاطق لثمم ،يديعلب يلاليج دّيسلا–
،اوضع ،لقنلاو

ةيمومعلا لاغشألا عاطق لثمم ،يعفار دـــمحـم دــّيسلا–
،اوضع ،لقنلاو

ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،جانس ةديرف ةدّيسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا

ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،شوطعز نيسح دّيسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا

.اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،يزوزعم ديشر دّيسلا–



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٩١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٦١ 28

51 يف خرؤـــــملا٤5-59 مـــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
ددــــحي يذـــــلا5991 ةـــنس رـــــياربف51 قــــــفاوملا51٤1 ماـــــع ناــــــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

9 يف خرؤـــــملا٤21-8٠ مــــقر يذــــــيفنتلا موــــسرــملا ىـــــــضتقمبو–
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ51 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نارّرقي

طورــش دــيدــحـت ىـلإ رارــقــلا اذــــه فدــهــي : ىلوألا ةداــمـلا
ناــمـضــلا قــيداـنــص فرـط نـم ةـيــلاـملا ةدــعاـــسملا حـنـم تاـــيــفـيــكو
،مــهــقوـــقـــح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤملا ةدـئاــفـل يــعاــمـتجالا

ايرصح ةهجوملا ةيــبـطلا تاــمدــخلا لــباــقـــم ،ةــلودـــلا باــســحل
يف ىــعدــت يـتـلا ،91-دـيـفوــك سورــيفـب ةباــصإلا نـــع فشكلل

.”ةيلاملا ةدعاسملا“ صنلا بـلـص

تاصوحفلا فيلاكت ةيلاملا ةدعاسملا صخـت:٢ ةداملا
: ةيتآلا

،91-ديفوك يردصلا  ريناكسلاب صحفلا –

،91-ديفوكRCP-TR ةطساوب رابتخالا  –

.91-دـيـفوــك ةينيجلا تاداضملل عيرسلا رابتخالا  –

ةــــيـبـطلا تاـــــصوــحــفـلل ةـــــيــلاــملا ةدـــــعاـســملا ددــــحت:3 ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ2 ةداملا يف ةروــــــكذملا

ناوــــــنعب اــــــهب مزــــتلملا فـــيراــــصملل ةــــــبسنلاب ،راـــنيد5.٠٠٠ –
،91-ديفوك يردصلا ريناكسلاب صحفلا

ناوـــــنعب اـــهب مزـــتلملا فـــيراـــــصملل ةــــبسنلاب ،راـــــنيد٠٠5.3 –
،91-ديفوكRCP-TR ةطساوب رابتخالا

ناوــــــنعب اـــــهب مزــــتلملا فـــــــيراــــصملل ةـــــبسنلاب ،راــــنيد٠٠5.1 –
.91-ديفوك ةينيجلا تاداضملل عيرسلا رابتخالا

ةـيــعاـــمــتجالا تاــنــيــمأــتـلل يـنطوــلا قودنصلا ىلوـتي:٤ ةداملا
يــــعامتجالا ناــــمضلل يـــنطولا قودـــنصلاو ءارـــجألا لاـــــمعلل
نّمؤملل ةررقملا ةيلاملا ةدعاسملا ميدقت ءارجألا رـــــيغ لامعلل
.ةلودلا باسحل ،امهيلإ نيبستنملا مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل

تاــيـفـيـكلاو طورــــشلا بــــسح ةداـــملا هذـــه ماـــكحأ قـــــيبطت مـــــتي
لـــمعلا ةرازوو ةــيلاملا ةرازو نيب ةـــمربملا ةـــيقافتالا يف ةددــــحملا

يـــعامتجالا نامضلا تائيهو يـــعامتجالا ناـــمضلاو لـــيغشتلاو
.رارقلا اذهب اهجذومن قحلي يتلا ،ةــينعملا

هذهب لفكتلل ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا لجست:5 ةداملا
لـــمــــعــــلا ةرازو رـــيــــيست ةـــيــــنازــــيــــم يف ةــــيـــــلاملا تادـــــعاسملا

.يعامتجالا ناـــمضلاولـــيغشتلاو

قحلملا

ةــــــــماعلا ةـــــيرـــــــيدملاب ةـــــــلثمملا ةــــيلاــــــملا ةرازو نيــــب ةــــــــيقافتا
ةلثمم يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو ةينازيملل

قودــنصو ةــهــج نــم يعاــمــتــجالا ناــمضلــل ةــماــعــلا ةــيرـــيدملا يف
ةهج نم).............................قودنصلا ديدحت( يعامتجالا نامضلا
ةـــــقلعتملا ةـــيبطلا تاـــمدخلا ضـــيوعتب لـــفكتلا نيـــسحتل ،ىرـــخأ
يوذو ايعامتجا مهل نمؤملل91 ديفوك سوريف نع فــــشكلاب
.امهيلإ نيبستنملا مهقوقح

 نيـــب

،ةــــيلاــملا ةرازو

،رئازجلا ،نونكع نب ،ســـــيــسنارــــــف دــــــــــمحأ ةــــيانب يف ةــــــنئاـــكلا
 ،ةينازيملل ماعلا ريدملا فرط نم ةلثمملا

و

 ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

،ةــمصاــعــلا رــئازجلا دادزوـــلـــب دـــمـحـــم عراش٤٤ يف ةــنــئاـــكـــلا
،يعامتجالا نامضلل ماعلا ريدملا فرط نم ةلثمملا

)قودنصلا ديدحت( قودنصلاو ةهج نم

،......................................................... ناونعلا

ىرخأ ةهج نم ،ماعلا هريدم فرط نم لثمملا

: يتأي ام ىلع قافتالا مت

.ةيقافتالا عوضوم : ىلوألا ةداملا

كرـتـشملا يرازوــلا رارـقــلا نــم )2 ةرــقــفــلا(٤ ةداـمــلل اـــقبط
يـفــناــج11 قــفاوــمــلا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج72 يـف خرؤــملا

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

بوبعج يمشاهلا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نميأ

فرط نم ةينعملا يعامتجالا نامضلا تائيه ضيوعت متي
نـّيــــبت ةــــيريربت تاــــيعضو ساــــسأ ىلـــع ةــــيلاملا ةرازو حــلاصم
ةــــــيلاملا تادــــــعاسملا غـــــلبمو صــــــحفلا ةــــعيبطو نـــــــيدــــــيفتسملا
.ةعوفدملا

)6( ةــتس ةدــمل ةـــيلاملا ةدـــعاسملا هذـــه حـــنمت :٦ ةداملا
يفناج لوأ نم ءادتبا ،ءاضتقالا دنع ديدجتلل ةــــلباق رــــهشأ

.12٠2 ةنس

ةّيـــــــمسّرــــلا ةدـــــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني :7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــــمــج72 يــف رـــئازجلاب رّرــح
 .12٠2 ةنس يفناج11
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ةيلاملا ةدعاسملا حنم تايفيكو طورش ددحي يذلا12٠2 ةنس
مهل نمؤملا ةدئافل يعامتجالا نامضلا قودنص فرط نم
لـــفكتلا نيـــسحتل ،ةـــلودلا باـــسحل ،مــــهقوقح يوذو ايعامتجا

ةــــباصإلا نــــع فـــــشكلل اــــيرصح ةـــــهجوملا ةـــيبطلا تاـــمدخلاب
دــيدــــحــت ىلإ ةــــيـقاــــفـــــتالا هذــه فدــهـــــت ،91-دــــــيفوـك سورـــــيـفـب

فرـط نـم ةـيـلاــملا ةدـــعاـــسـملا حـنــم تاــيــفـــيــــكو طورــــش
)....................قودنصلا ديدحت( يعاــمـتجالا ناــمـضلا قودـنـص
.ةلودلا باسحل

.ةيلاملا ةدعاسملاب ةقلعتملا ماكحألا :٢ ةداملا

)...........قودنصلا ديدحت (يعامتجالا نامضلا قودنص ىلوتي
يوذو ايعامتجا مهل نمؤملل ةررقملا ةيلاملا تادعاسملا حنم
فــــيراصم نــــع ةــــيرصح ةــــفصب هــــيــــلإ نيبستــــنملا مــــهــــقوــــقــــح
سوريفب ةباصإلا نع فشكلاب ةقلعتملا ةيبطلا تاصوحفلا

نـم ،ةـيــقاــفــتالا هذــه بــجوــمب ،ةئـيـهــلا هذــه ضوــعــت مــث .91-دـيــفوــك
قــيرـط نــع ،) ةـيـنازـيـمـلل ةماـعلا ةــيرــيدــملا (  ةـيـــلاملا ةرازو فرــط
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

: ةيتآلا ةيبطلا تاصوحفلا تادعاسملا هذه صخت

،91-ديفوك يردصلا ريناكسلاب صحفلا –

،91-ديفوكRCP-TR ةطساوب يجولويبلا راــــــبتخالا –

.91-ديفوك ةـــــينيجلا تاداـــــضملل عـــــيرـــسلا راــــــبتخالا –

.ةيلاملا ةدعاسملا غلبم :3 ةداملا

هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا لامعألل ةيلاملا ةدعاسملا ددحت
: يتأي امك

ناوــــــنعب اــــــهب مزــــتلملا فـــيراــــصملل ةــــــبسنلاب راـــنيد5.٠٠٠ –
،91-ديفوك يردصلا ريناكسلاب صحفلا

ناوـــــنعب اـــهب مزـــتلملا فـــيراـــــصملل ةــــبسنلاب راـــــنيد٠٠5.3 –
،91-ديفوكRCP-TR ةطساوب رابتخالا

ناوــــــنعب اـــــهب مزــــتلملا فـــــــيراــــصملل ةـــــبسنلاب راــــنيد٠٠5.1 –
.91-ديفوك ةينيجلا تاداضملل عيرسلا رابتخالا

.نوديفتسملا :٤ ةداملا

: مه ةيقافتالا هذه ماكحأب نوينعملا نوديفتسملا

،ايعامتجا مهل ّنمؤملا –

.ايعامتجا مهل ّنمؤملا قوقحلا ووذ –

تاـــــــصوـــــــحفلاب لــــــــــفكتلل ةــــــــماــعلا طورـشلا :5 ةداـــملا
.ةينعملا ةيبطلا تارابتخالاو

2 ةداملا يف ةروكذملا تارابتخالاو تاصوحفلاب لفكتلا متي
ةـــعـــيـــبـــط بسح ،دــــحاو لــــمــــع دودــــح يف ،ىلوألا ةرملا يف ،هالــــعأ
.ديفتسم لكل صحفلا

.ةيبطلا تاصوحفلاب لفكتلل ةصاخلا طورشلا :٦ ةداملا

،هالــعأ2 ةداملا يــف ةروــكذــملا تاصوحفلا يدؤـــت نأ نــكمي
: هاندأ ةددحملا طورشلا قفو يفاضإ لـــفــكـت ىلإ

ناك اذإ ام ةلاح يف ،ةــيجولويبلا تاصوحفلل ةبسنلاب –
لوألا صحفلا ةجيتن نوكت نأ ةطيرش ،ايرورض يناثلا فشكلا
،ةيباجيإ

نوكي يتلا ةديحولا ةلاحلا يف ،يردصلا ريناكسلل ةبسنلاب –
.لقألا ىلع%52 ةبسنب ةئرلا ةباصإ تبثأ دق لوألا صحفلا

.ةبولطملا قئاثولا :7 ةداملا

،ةـيـقاـفــتالا هذــه عوضوــم ،ةــيــلاملا ةدــعاسملا نــم ةداــفــتسالــل
نامضلا قودنص ىلإ ةيتآلا قئاثولا ميدقت ديفتسملا ىلع بجي
:)...........................قودنصلا ديدحت( يعامتجالا

يبطلا لمعلل ةيبطلا ةفصولا وأ فشكلل ةيبطلا ةفصولا –
،بولطملا

: زجنملا صحفلا بسحو –

،ريناكسلا صحفل يبطلا ريرقتلا  •

تاصوحفلا لكل ةبسنلاب يجولويبلا فشكلا جئاتن •
.91 ديفوك نع فشكلا يف لخدت يتلا ةيجولويبلا

- ةيلاملا ةرازو فرط نم ضيوعتلا تايفيك :٨ ةداملا
فرط نم ةعوفدملا غلابملل )ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

:)...قودـنصلا دــيدــحـت(يعامتجالا نامـضــلا قودـنـص

).......قودنصلا ديدحت( يعامتجالا نامضلا قودنص فلكي
ةماعلا ةيريدملا( - ةيلاملا ةرازو ىلإ يثالث لك لالخ لاسرإب
ةــــيلودج ةـــــغيص يـــنورتكلإ طــــيسو لــــكش ىلـــع ،)ةــــينازيملل
)ruelbattamrof(ةـمـئاـقـلا لالـخ نـم ةـيرـيرـبـتـلا تاـيــعضوــلا
غلبمو صحفلا ةعيبطل ةراشإلا عم نيديفتسملل ةيمسالا
،ةيقافتالا هذه ماكحأ راطإ يف ةعوفدملا ةيلاملا تادعاسملا

ينعملا يعامتجالا نامضلا قودنصل ماعلا ريدملا نم ةعّقوم
لمعلا ةرازول ةصتخملا حلاصملا فرط نم اهيلع رشؤمو
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةدــمو ذيـــفنتلا ّزيح ةيقافتالا لوخد خيرات :٠١ ةداملا
.اهنايرس

يفناج لّوأ نم ءادتبا ذيفنتلا زّيح ةيقافتالا هذه لخدت
.12٠2 ةنس وينوي٠3 ةياغ ىلإ12٠2 ةنس

ءاهتنا دعب نيفرطلا قافتاب ةيقافتالا هذه ديدجت نكميو
.اهتيحالصل ةدّدحملا ةدملا

......................... قفاوملا ...................... يف رئازجلاب رّرح

ةساردب ) ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا (  ةيلاملا ةرازو موقت
.هالعأ ةروكذملا تايعضولا يف ةدراولا غلابملا ريرحت تايفيك

لــــمــــعـــــلا ةرازو عرشت ،ةساردـــــلا هذـــــه جئاـــــتـــــن ساسأ ىلع
نامضلا قودنص ضيوعت يف يعامتجإلا نامضلاو ليغشتلاو
دودـــح يف ).................قودنصلا ديدحت( ينعملا يعامتجالا
،هالـــعأ نيتروكذملا3و2 نيـتداملا يــف ةددــحملا تادــعاــسـملا
هذه يف نيبم وه امك ةلودلا ةينازيم قتاع ىلع يه يتلا
.ةيقافتالا

)....قودنصلا ديدحت( يعامتجالا نامضلا قودنص ىلع نـّيعتي
نيناوقلل اقفو ةيلمعلا هذهب ةقلعتملا تادنتسملاب ظافتحالا

يتلا ةبقارملا تايلمع يف اهميدقتل اهب لومعملا ةمظنألاو
.ةلهؤملا تائيهلا اهب موقت

.ةيلمعلا مييقت :٩ ةداملا

)...قودــــنصلا ديدحت( يعامتجالا نامضلا قودنص ىلع نـّيعتي
لــسرــت ،ةــيـلــمـعـلل لــــصــفـم يـــمـيـيــقت يلــصف رـــيرــقت دادــــعإ
ةيرـيدــملا ( ةـيلاملا ةرازول ةيزكرملا تارادإلا ىلإ هنـم ةــخـسن
ناــــمضــلاو لـــيــغـشـتـلاو لــمــعــلا ةرازوو ) ةـيــنازـــيـملل ةــماـــعــلا
.يــعاـمـتجالا

ةيلاملا ريزو /ع

ةينازيملل ماعلا ريدملا

ليغشتلاو لمعلا ريزو /ع
 يعامتجالا نامضلاو

 ماعلا ريدملا

يعامتجالا نامضلل

 ماعلا ريدملا /ع

     يعامتجالا نامضلا قودنصل

)...........قودــنصلا دــيدــحــت(


