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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
٢44١ ماع ناضمر3١يفخّرؤم٥٦١-١٢ مقريسائرموسرم

ىلعقيدصتلانمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٥٢قفاوملا
نيــب1002ةــنسرــبوتكأ12 قاـــفتال يلــيمكتلا قاـــفتالا

ّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح
ةـــيوناثلاب قـــلعتملا ةـــيسنرفلا ةـــيروهمجلا ةـــموكحو
لــــــيربأ01يفرـــــئازجلابعــــّقوملا،رــــئازـــــجلاب ةــــيلودلا

.6102ةنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب–

،هنم )21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو–

ربوتكأ12 قاـفتال يلـــيمكتلا قاـــفتالاىلـــععالـــطالادــــعبو–
ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروـــهمجلا ةـــموكح نيـــب1002ةــــنس

ةيوناثلاب قلعتملا ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحوةّيبعّشلا
،6102ةنسليربأ01يفرئازجلابعّقوملا،رئازجلاب ةيلودلا

:يتأياممسري

12 قاـفتال يلــــيمكتلا قاــــفتالاىلــــعقّدــــصي:ىلوألاةداملا
ةّيرــــــئازجلاةّيروـــــهمجلا ةــــموكح نيــــب1002ةــــنسرــــبوتكأ
ةـــــيسنرــــفلا ةــــيروــــهمجلا ةــــــموــــكحوةّيبـــــعّشلاةّيـــــطارــــقميّدلا
01يفرئازجلابعّقوملا،رئازجلاب ةيلودلا ةيوناثلاب قلعتملا
ةّيروهمجللةيمسرلاةديرجلايفرشنيو ،6102ةنسليربأ
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةّيــــــمسرلاةدــــيرجلايفموـــــسرــملااذـــــهرــــــشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٥2قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلابرّرح
.1202 ةنس

نوبتديجملادبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةموكح نيب1002ةنسربوتكأ12 قافتال يليمكت قافتا
ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا

،رئازجلاب ةيلودلا ةيوناثلاب قلعتي ةيسنرفلا ةيروهمجلا
.٦١٠٢ ةنس ليربأ٠١ رئازجلاب عّقوملا

ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
يـتأـي اـمـيـف اـمـهـيـلإ راـشـمـلا ،ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو
،”نيفرطلا“ ـب

امهنم ارابتعا

ىلـــــع زاـــيتما تاســـسؤم يف يــــسنرفلا مــــيلعتلا ةـــــيقرتل–
،رئازجلاب ةيلودلا ةيوناثلا رارغ

،نيدلبلا نم لك يف كيرشلا ةفاقثو ةغل ميلعت ةيقرتو–

 ،امهنواعت قيمعت ةيغبو

:يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

يسنرفلا يرئازجلا قافتالا يف رّركم22 ةدام جاردإ متي–
يفرئازجلابعّقوملاو رئازجلاب ةيلودلا ةيوناثلاب قلعتملا

: يتأي امك رّرحتو ،1002ةنسربوتكأ12

يف ةــــــسسؤملل تاـــــقحلم ءاــــــشنإ نــــكمي : رّركم22 ةداملا“
.قافتالا اذه ماكحأل عضخت ،ةبانعو نارهو

نأ فرــــط لــــكل زوـــجي ،لــــثملاب ةــــلماعملا أدــــبم راـــــطإ يفو
اعومجم هفرصت تحت عضي نأ رخآلا فرطلا نم بلطي
لــظ يف ،ةزاــيحلا وأ ةــبـــهـــلا وأ راـــجـــيإلا لـــيـــبس ىلع اـــيراـــقـــع
.نيفرطلا الك ىدل امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا

ةّيرئازجلا تاطلسلا نيب ةصاخ تاقافتا ىلع عيقوتلا متيو
اــهيف دّدحُت ،جراــخلا يف يــسنرفلا مــيلعتلا ةــلاكوو ةـــصتخملا
.“تاراقعلا هذهب ةقلعتملا طورشلا

2 ةداملا

خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زيح يليمكتلا قافتالا اذه لخدي
رطخي ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،يباتك راعشإ رخآ مالتسا

تاءارـــجإلا هــئافيتساب رــخآلا فرــطلا نيــفرطلا دـــحأ هـــبجومب
.ضرغلا اذهل ةمزاللا ةيلخادلا

نيــــــتخسن يف،6102ةـــــنسلـــــيرــبأ01يفرــــــئازجلاب رّرــــــح
سفن نيصنلا الكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ،نيتيلصأ
.ةينوناقلا ةيجحلا

ةموكح نع
ةيسنرفلا ةيروهمجلا

ةينطولا ةيبرتلا ةريزو
ثوحبلاو يلاعلا ميلعتلاو

مساقلب ولاف ةاجن

ةموكح نع
ةّيرئازجلاةّيروهمجلا
ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

ةينطولا ةيبرتلا ةريزو

تيربغ نب ةيرون
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٢44١ ماع ناضمر3١يفخّرؤم٦٦١-١٢ مقريسائرموسرم
ىلعقيدصتلانمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٥٢قفاوملا
ةّيروــــهمجلا ةـــموكح نيب نيــــمرجملا مـــيلست ةـــيقافتا
ةــــــــــموــــــــكحوّةيـــــــــبــــعّشلاّةيــــــــــــطارــــــــــقميّدلاةّيرـــــــــــــئازــــــــجلا
٧٢ يف رـــــــئازجلاب ةــــــــعّقوملا ،ةـــــــيسنرفلا ةــــيروــــــهمجلا

.٩١٠٢ ةنس يفناج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب–

،هنم )21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو–

ةموكح نيب نيمرجملا ميلست ةيقافتاىلععالطالادعبو–
ةــــــموكحوةّيـــــبعّشلاةّيــــــطارقميّدلاةّيرـــــئازجلاةّيروـــــــهمجلا
ةنس يفناج72 يف رئازجلاب ةعّقوملا ،ةيسنرفلا ةيروهمجلا

91٠2،

:يتأياممسري

نيب نيمرجملا ميلست ةيقافتاىلعقّدصي:ىلوألاةداملا
ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح
ةـــنس يــــفناج72 يف رـــــئازجلاب ةـــــعّقوملا ،ةــــيسنرفلا ةـــــيروهمجلا

ةّيرــــــــئازجلاةّيروــــــهمجللةـــــيمسرلاةدــيرـــجلايفرـــــشنتو ،91٠2
.ّةيبعّشلاّةيطارقميّدلا

ةّيــــــمسرلاةدــــــيرجلايفموـــــسرــــملااذـــــهرـــــشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٥2قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلابرّرح
.1202 ةنس

نوبتديجملادبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيمرجملا ميلست ةيقافتا
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب

ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموـكحو ةيبعشلا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح ّنإ
يتأي اميف امهيلإ راشملا ،ةيسنرفلا ةـــيروهمــــجلا ةموـــــكــــــحو
  ،”نيفرطلا“ ـب

يف نواـعـتـلا ةـيـلاـعـف زـيزـعـت يف اـمـهـتــبــغر نــم اــقالــطــنا–
ةــيقافتا مارــبإ رــبع اـــهلاكشأ لــــكب ةـــميرجلا ةـــحفاكم لاـــجم
،نيمرجملا ميلستل

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

ميلستلاب مازتلالا

دعاوقلا بسح ،رخآلل امهنم لك مّلسي نأب نافرطلا دهعتي
وأ نيعباتملا صاخشألا ،ةيقافتالا هذه يف ةددحملا طورشلاو
.ةصتخملا ةيئاضقلا امهتاطلس فرط نم مهيلع موكحملا

٢ ةداملا
ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا

ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا ،ةيقافتالا هذه ضارغأل -1
نيفرطلا نم لك نيناوق ىضتقمب اهيلع بقاعملا مئارجلا يه
.دشأ سبح ةبوقعب وأ ةنس نع لقت ال ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب
ةبلاس ةبوقع ذيفنت ضرغب ميلستلا بلط ميدقت مت اذإو
ةتس نع ةبوقعلا نم ةيقبتملا ةدملا لقت ال نأ بجي ،ةيرحلل
.رهشأ )6(

بلطلا  نأ ساسأ ىلع طقف ميلستلا ضفر زوجي ال -2
مـيـلستـلا هـنــم بوــلــطملا فرــطــلا اــهــفصي ةــمــيرــجــب قــلــعــتــي
فرطلا عيرشت نأ ساسأ ىلع طقف وأ ةيئابجلا ةميرجلاب
موسرلا نم عونلا سفن ضرــفــي ال مـــيلســـتلا هــنــــم بوـــلـــطـــملا

ةـــقـــلـــعــــتملا ةــــمــــظــــنألا عوــــن سفــــن نــــمضتــــي ال وأ بئارضلاو
فرطلا عيرشتك فرصلاو كرامجلاو  بـــئارضلاو موــــسرلاب
.بلاطلا

بقاعم ةلصفنم مئارج ةدع ميلستلا بلط نمضت اذإ -3
اهضعب ناـــكو ،نيـــفرــــطلا يعــــيرـــشــــتل اقـــبـــط اــــهنـــــم لـــــك ىلــــع
1 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا طورشلا يفوتسي ال
مئارجلا هذه لجأ نم ميلستلا لوبق نكمي ،ةداملا هذه نم
نـــم ،لــقألا ىلـــع ،ةدـــحاو ةـــميرج نوـــكت نأ ةـــطيرش ،ةرــــيخألا
.ميلستلل ةبجوم ،صخشلا اهلجأل بولطملا مئارجلا

3 ةداملا
نينطاوملا ميلست

لمحي بولطملا صخشلا ناك اذإ ميلستلا حنمي ال -1
ةــيسنــج ددحتو .مــيــلستــلا هــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا ةـــيسنـــج
نم ميلستلا بلط يتلا لاعفألا باكترا خيرات دنع صخشلا
.اهلجأ

ميلست بلط ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ضفر اذإ -2
،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب ،هيلع يغبني ،هينطاوم دحأ
ةعباتملا لجأ نم ةصتخملا تاطلسلا ىلع ةيضقلا ضرعي نأ
فرــطلا هــل هــجوي ،ةــلاحلا هذــه يفو .ءاــضتقالا دــنع ةــيئاضقلا
اـقـفرــم ةــعــباــتــم بلــط يساــموــلــبدــلا قــيرــطــلا رــبــع بلاــطــلا

ةميرجلاب ةقلعتملا تاودألاو ةلصلا تاذ قئاثولاو تافلملاب
.هتزوح يف ةدوجوملا

.هبلطل صصخملا لآملاب املع بلاطلا فرطلا طاحي -3

4 ةداملا
ميلستلا ضفرل ةيرابجإلا بابسألا

: ميلستلا ضفري

ةميرجلا نأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا اذإ -)أ
اــهــنأ وأ ةــيساــيس ةــمــيرــج مـــيـــلستـــلا اـــهـــلـــجأ نـــم بوـــلـــطملا

 .ةيسايس ةميرجب ةطبترم
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: ةيسايس مئارج ربتعت ال

ةـيــــندــــبلا هــتـــمالــــســــب وأ ةــــلود ســــيئر ةايـــحـــب ساـــســــملا–
،هتلئاع دارفأ دحأب وأ

اهنأشب يتلا ،يباهرإلا عباطلا تاذ كلت اميسال ،مئارجلا–
مــيــلستــب ،فارــطألا ددــعــتــم قاـــفـــتا بجومب ناـــفرـــطـــلا مزـــتـــلـــي
ةصتخملا امهتاطلس ىلإ ةيضقلا ةلاحإ وأ بولطملا صخشلا
،تاءارجإ نم هذختت ام ررقتل

بابسأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىدل ناك اذإ -)ب
وأ ةعباتم ضرغب مدق امنإ ميلستلا بلط نأب داقتعالل ةيدج
وأ هسنــــج وأ هــــقرـــــع ببسب بوـــــلـــــطملا صخشلا ةـــــبـــــقاـــــعـــــم
دحأل ءوست دق هتيعضو نأ وأ ،ةيسايسلا هئارآ وأ هتيسنج
،بابسألا هذه

فرطلل ةصتخملا تاطلسلا نع يئاهن مكح ردص اذإ -)ج
لاعفألا لجأل بولطملا صخشلا دض ميلستلا هنم بولطملا
،اهلجأ نم ميلستلا بلطي يتلا

دـــحأ عـــيرشت بسح ةـــيـــموـــمـــعـــلا ىوـــعدـــلا تمداـــقـــت اذإ -)د
ميلستلا هنم بولطملا فرطلا يقلت خيرات دنع نيفرطلا
،ةعباتملا ضرغل مدق دق ميلستلا بلط ناكو ميلستلا بلطل

دنع نيفرطلا دحأ عيرشت بسح ةبوقعلا تمداقت اذإ -)ـه
ميلستلا بلطل ميلستلا هنم بولـطـــملا فرـــــطلا يقلــــت خيراـــت
،ةبوقعلا ذيفنت ضرغل مدق دق ميلستلا بلط ناكو

لحم اهلجأ نم ميلستلا بلط يتلا لاعفألا تناك اذإ -)و
،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا يف لماش وفع

اــهــلــجأ نــم مــيــلستــلا بلــطــي يتــلا ةـــمـــيرجلا تناـــك اذإ -)ز
نوــناقلا بــسح ةــميرج لـــكشت الو ةـــضحم ةـــيركسع ةـــميرج
،ماعلا

ابقاعم ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تناك اذإ -)ح
مدق اذإ ّالإ ،بلاطلا فرطلا عيرشت يف مادعإلا ةبوقعب اهيلع
ميلستلا هنم بولطملا فرطلا اهربتعي تانامض ريخألا اذه
مت اذإ اـهـقـيـبـطـت مدـعـبو مادـعإلا ةـبوـقـع ساــمــتــلا مدــعــب ةــيــفاــك
.اهب قطنلا

٥ ةداملا
ميلستلا ضفرل ةيرايتخالا بابسألا

 : ميلستلا ضفر زوجي

ايلك اهلجأ نم ميلستلا بلط يتلا ةميرجلا تبكترا اذإ -)أ
،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف ايئزج وأ

فرــــطــــلا يف تاــــعــــباــــتــــم لــــحــــم ةــــمـــــيرجلا تناـــــك اذإ -)ب
،ميلستلا هنم بولطملا

هنم بولطملا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا تررق اذإ -)ج
نع اهب تماق يتلا تاعباتملا ءاهنإ وأ ةعباتملا مدع ميلستلا
،ميلستلا بلط يف اهيلإ راشملا لاعفألا

ناكو بلاطلا فرطلا ميلقإ جراخ ةميرجلا تبكترا اذإ -)ـد
ةـعـباـتمب حــمسي ال مــيــلستــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا عــيرشت
،ةلاحلا هذه لثم يف تبكترا يتلا ةميرجلا سفن

صخشلا ميلست نأش نم ناك اذإ ،ةيناسنإ تارابتعال -)ـه
ىلإ رظنلاب اميسال ،ةميخو بقاوعل هضّرعي نأ بولطملا

،ةيحصلا هتلاح وأ هّنس

مكح هدض ردص دق ،هميلست بولطملا صخشلا ناك اذإ -)و
نــم مــيلستلا بــلط يتلا لاــعفألا نـــع ىرـــخأ ةـــلود يف يـــئاهن
.اهلجأ

٦ ةداملا
ةبولطملا تادنتسملاو ميلستلا تابلط

رـــــبع هـــجويو اــيباتك مـــيلستلا بــــلط مدـــقي نأ بـــجي -1
.يسامولبدلا قيرطلا

: ــــــب ميلستلا بلط قفري -2

هميلست بولطملا صخشلل ،ناكمإلا ردق قيقد فصو–
هتيوه ديدحتب حمست نأ اهنأش نم يتلا تامولعملا لكو
،لمتحملا هدجاوت ناكمو هتيسنجو

عـم مـيـلستـلا اــهــلــجأ نــم بوــلــطملا عــئاــقوــلا نــع ضرــع–
اذــكو ،اـــهـــباـــكـــترا ناـــكـــمو ناـــمز ىلإ ةـــقـــيـــقد ةروصب ةراشإلا

،ةقبطملا ةينوناقلا ماكحألاو ينوناقلا اهفصو

ةـمـيرجلا ىلع ةـقـبـطملا ةـيــنوــناــقــلا ماــكــحألا نــع ةــخسن–
لاجآو اهل ةلباقملا تابوقعلاو اهلجأ نم ميلستلا بولطملا
.مداقتلا

بلطلا قفري ،ةعباتملا ضرغل ميلستلا بلط ةلاح يف -3
رمألا لصأـب ،2 ةرقفلا يف ةنّيبملا تامولعملا ىلإ ةفاضإلاب
ىرخأ ةقيثو ةيأ وأ لصألل ةقباطم هنع ةخسن وأ ضبقلاب
اهيلع صوصنملا لاكشألل اقبط ةرداص ،ةوقلا سفن يستكت

.بلاطلا فرطلا نوناق يف

قفري ،ةبوقع ذيفنت لجأ نم ميلستلا بلط ةلاح يف -٤
،2 ةرـــــقــــفلا يف ةنّيـــبـــــملا تامولــــــعملا ىلإ ةفاــــــضإلاب بلــــــطلا

ةرداصلا ةبوقعلا لوح تامولعملاو ةنادإلا رارق نع ةخسنب
 .ةبوقعلا هذهل اذيفنت سبحلا يف اهاضق يتلا ةدملاو

٧ ةداملا
ةيليمكت تامولعم

تامولعملا نأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىأر اذإ -1
نأ هل زوجي ،ةيـفاــــك ريــــغ ميلـــســـتلا بلـــطــــل ةديؤــــملا ةمدــــقملا

.لوقعم لجأ يف ةيليمكت تامولعم بلطي

يف ةيليمكتلا تامولعملا بلاطلا فرطلا مدقي مل اذإ -2
،كلذ نم مغرلابو .بلطلا نع ىلخت هنأ ربتعي ،ددحملا لجألا

.ميلستلل ديدج بلط ميدقت ةيناكمإب بلاطلا فرطلا ظفتحي
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٨ ةداملا
تقؤملا فيقوتلا

بلاطلا فرطلا تاطلسل زوجي ،لاجعتسالا ةلاح يف -1
  .صخشلل تقؤملا فيقوتلا بلط

ةمظنملا قيرط نع امإ تقؤملا فيقوتلا بلط لسري -2
ديربلا قيرط نع وأ )لوبرتنألا( ةيئانجلا ةطرشلل ةيلودلا
.ابوتكم ارثأ كرتي رخآ قيرط يأ ربع وأ

صوصنملا تادنتسملا دوجو ىلإ بلطلا ريشي نأ بجي -3
ةــــين نـــع حاـــصفإلا عــم ،ةـــيقافتالا هذــــه نـــم6 ةداـــملا يف اـــهيلع
.هاـــندأ6 ةرــــقفلا يف ةددـــحملا لاـــجآلا يف مـــيلستلا بـــلط لاـــسرإ

ميلستلا بلطي يتلا ةميرجلا ّنيبي نأ بجي ،كلذ ىلع ةوالعو
ناــــــمزو ناـــكمو ةـــميرجلا عــــئاقول ازيـــجو اـــضرعو اــــهلجأ نــــم
ربكأ ىلع هميلست بولطملا صخشلا فاصوأ اذكو اهباكترا

.ةقدلا نم نكمم ردق

اذــه مــيــلستــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا تاــطـــلس يبـــلـــت -٤
ريخأت نود بلاطلا فرطلا رطخيو .اهعيرشتل اقبط بلطلا

.هبلطل صصخملا لآملاب

صخشلا نـــــــع اـــــــتـــــــقؤم جارـــــــفإلا ،تقو يأ يف زوـــــــجــــــــي -٥
هـنـم بوـلـطملا فرــطــلا ذــخــتــي نأ طرش هــمــيــلست بوــلــطملا
.هبوره يدافتل ايرورض هاري ءارجإ لك ميلستلا

فرــــــطلا مـــــلتسي مـــــل اذإ تـــــقؤملا فـــــيقوتلا ءاـــــهنإ مــــتي -6
فيقوتلا نم اموي )٠٤( نيعبرأ لجأ يف ميلستلا هنم بولطملا
.ةـــــيقاــفتالا هذـــــه نــــــم6 ةداــــملا يف ةــــّنيبملا قـــــئاثوـــــلا ،تــــقؤـــــملا

هميلستو اددجم صخشلا فيقوت عم جارفإلا اذه ضراعتي ال
ميلستلا بلط اقحال ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىقلت اذإ

.ةبولطملا تادنتسملاو

نم6 ةرقفلل اقبط بولطملا صخشلا نع جارفإلا مت اذإ -7
مالعإ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلع بجي ،ةداملا هذه
.ةنكمملا لاجآلا برقأ يف ،كلذب بلاطلا فرطلا

٩ ةداملا
ميلستلا حنم

بولطملا صخشلا قفاو اذإو ،ميلستلا بلط هيقلت درجمب
هنم بولطملا فرـطلا لــصفي ،بــلاطلا فرــطلل هــميلست ىلــع
اذه يف ،نكمم تقو برقأ يف ،يلخادلا هنوناقل اقفو ميلستلا
نأ ىلع ،ةيعوطو ةحيرصو ةرح ةقفاوملا نوكتو .ميلستلا

بقاوعلابو هقوقحب هـــميلست بوــــلطملا صــــخشلا مالـــعإ مــــتي
.هرارق نع ةبترتملا

٠١ ةداملا
تابلطلا ددعت

نم ءاوس لود ةدع فرط نم دحاو نآ يف ميلستلا بلط اذإ
فرطلا ررقي ،ةفلتخم مئارج لجأ نم وأ مئارجلا سفن لجأ

مـــيلست مــتيس ،لودــلا كلت نــم يأل مــيلستلا هـــنم بوـــلطملا
اميسال ،فورظلا ةفاك رابتعالا نيعب اذخآ ،اهيلإ صخشلا

نيب قحاللا ميلستلا ةيناكمإو ةلص تاذ ةيلود ةيقافتا دوجو
خيراتو هميلست بولطملا صخشلا ةيسنجو ةبلاطلا لودلا
ررضلاو اهتروطخو لاعفألا باكترا ناكمو تابلطلا  مالتسا
.اهنع مجانلا

١١ ةداملا
قئاثولا وأ ءايشألا ميلستو زجح

هنم بولطملا فرطلل زوجي ،ميلستلا حنمي امدنع -1
ىلع ءانب بلاطلا فرطلل مّلسي نأ ،هعيرشتل اقفو ميلستلا

: قئاثولا وأ ءايشألا عيمج ،هبلط

 وأ ،عانقإ ةلدأك اهذاختا نكمي يتلا–

صخشلا ةزوح يف تدجو  يتلاو  ةميرجلا نم ةلصحملا–
اميف فشتكت دق يتلا وأ هفيقوت دنع هميلست بولطملا

.دعب

يف ةروكذملا قئاثولا وأ ءايشألا ميلست متي نأ زوجي -2
ةافو وأ بوره ببسب ،ميلستلا متي مل نإو ىتح1 ةرقفلا
.بولطملا صخشلا

ىلع ةينلا نسح ريغلا اهبستكا يتلا قوقحلا ظفحت -3
بجي ،قوقحلا هذه تدجو نإو .ةروكذملا  قئاثولا وأ ءايشألا

يف ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ  قئاثولا وأ ءايشألا در
بقع كلذو بلاطلا فرطلا ةقفن ىلع ،ةنكمملا لاجآلا برقأ
.فرطلا اذه يف ةعباتملا تاءارجإ نم ءاهتنالا

ضارـــغأل، مـــيـــلستـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطــــلــــل زوــــجــــي -٤
قــئاــثوــلا وأ ءاــيشألاــب ظاــفــتــحالا ،ةــيراــج ةــيــئازـــج تاءارـــجإ
.اهدادرتسا طرشب اهميلست وأ  ةزوجحملا

٢١ ةداملا
تقؤملا وأ لجؤملا ميلستلا

ميلست ليجأت ميلستلا هنم بولطملا فرطلل زوجي -1
يف ةـــــبوقع ذــــيفنتل وأ هـــتعباتم ضرــــغب ،بوـــلطملا صـــخشلا

.اهلجأ نم ميلستلا بلط يتلا كلت ريغ ةميرج لجأ نم هقح
راطخإب ميلستلا هنم بولطملا فرطلا موقي ،ةلاحلا هذه يفو
.كلذب بلاطلا فرطلا

مــــيلست نود ةداـــملا هذـــه نـــم1 ةرــــقفلا ماــــكحأ لوــــحت ال -2
طورشلا بسح بلاطلا فرطلل اتقؤم بولطملا صخشلا
ىلـــع ءاــنب ،لاوــحألا عــيمج يفو ناــفرطلا اـــهيلع قـــفتي يـــتلا
اسوــــبــــحـــــم صخشلا ءاـــــقـــــبإ بجـــــي نأ ىلع حـــــيرصلا طرشلا

 .هتداعإو

3١ ةداملا
صيصختلا ةدعاق

ماكحأل اقبط هميلست مت يذلا صخشلا ةعباتم زوجي ال -1
دــيق يأل هــــضيرعت وأ هــــسبح وأ هـــــتمكاحم وأ ةـــــيقافتالا هذــــه
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ةــمــيرــج ةــيأ لــجأ نــم ،بلاــطــلا فرــطــلا مــيــلــقإ ىلع هــتــيرحل
نــم مـيلستلا بــلط يــتلا كلت رــيغ هــميلستل ةــقباس ىرــخأ
: ةيتآلا تالاحلا يف ّالإ اهلجأ

فرطلا ميلقإ هميلست مت يذلا صخشلا رداغي مل اذإ -) أ
ةيلاتلا )٥٤( نيعبرألاو ةسمخلا مايألا لجأ يف هيلإ ملس يذلا

داع اذإ وأ ،كلذ هتعاطتسا يف ناكو ،يئاهنلا هحارس قالطإل
،هل هترداغم دعب هتدارإ ضحمب هيلإ

،كلذ ىلع ميلستلا هنم بولطملا فرطلا قفاو اذإ -)ب
تادنتسملاب اقفرم نوكي ،ضرغلا اذهل بلط ميدقت ةطيرش

ةفاضإلاب ،ةيقافتالا هذه نم6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
،مّلـــسملا صـــخشلا تاـــحيرصت نـــمضتي يـــئاضق رضحم ىلإ

 ،ميلستلا ديدمت لوح اميسال

مــــيلست مت يــتلا ةــميرجلل يـــنوناقلا فـــصولا دـــيعأ اذإ -2
وأ ةعباتم متت الو ،تاءارجإلا ريـس لالــــخ اهلــــجأ نم صخشلا

: ديدجلا اهفصوب ةميرجلا تناك اذإ ّالإ صخشلا اذه  ةمكاحم

نم ميلستلا حنم مت يتلا ةميرجلا عئاقو سفن صخت )أ
و ،اهلجأ

.ةيقافتالا هذهل اقفو ميلستلا بجوتست )ب

4١ ةداملا
صخشلا ميلستو رارقلا

مــلــعــي نأ مــيــلستــلا هــنــم بوــلـــطملا فرـــطـــلا ىلع بجـــي -1
 .ميلستلا بلط لوح هرارقب ،لاجآلا برقأ يف بلاطلا فرطلا

.يئزج وأ يلك ضفر لك بيبست بجي -2

هنم بولطملا فرطلا لبق نم ميلستلا لوبق ةلاح يف -3
بوــلــطملا صخشلا مــيــلست ناــكــمو خــيراــت ددــحــي ،مــيـــلستـــلا

 .نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب

،ةداملا هذه نم٥ ةرقفلا يف ةروكذملا ةلاحلا ةاعارم عم -٤
)٠3( نيـــثالث لـــجأ يف بوــلطملا صــخشلا مالــتسا مــتي مـــل اذإ
هــحارس قالــطإ مــتــي ،هـــمـــيـــلستـــل ددحملا خـــيراـــتـــلا نـــم اـــموـــي
هــمــيــلست ضفر مــيــلستــلا هــنــم بوــلــطملا فرـــطـــلـــل زوـــجـــيو
  .لاعفألا سفن ببسب

صخشلا مّلست وأ ميلست نود ةرهاق ةوق تلاح اذإ -٥
املع رخآلا فرطلا ينعملا فرطلا طيحي ،هميلست بولطملا

قـــبطتو مــيلستلل دــيدج خــيرات ىلــع ناـــفرطلا قـــفتيو كلذـــب
.ةداملا هذه نم٤ ةرقفلا ماكحأ

غـيـلـبــت مــيــلستــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا ىلع نــّيــعــتــي -6
بولطملا صخشلا اهيف يقب يتلا ةدملاب بلاطلا فرطلا

.هميلست راظتنا يف سبحلا نهر هميلست

هنم بولطملا فرطلا راطخإب بلاطلا فرطلا موقي -7
ةعبتملا ةيئازجلا تاءارجإلا نع ةبترتملا جئاتنلاب ميلستلا

،هبلط ىلع ءانب ،هل لسريو هميلست مت يذلا صخشلا دض
.رداصلا رارقلا نم ةخسن

٥١ ةداملا
ىرخأ ةلودل ميلستلا ةداعإ

نم )أ(1 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا ءانثتساب
ةقفاوم نود ىرخأ ةلود ىلإ ميلستلا ةداعإ زوجي ال ،31 ةداملا
بلطي نأ فرطلا اذهل نكميو .ميلستلا حنم يذلا فرطلا

.6 ةداملا يف اهيلإ راشملا تادنتسملا ميدقت

٦١ ةداملا
روبعلا

نم سيل صخشل نيفرطلا دحأ ميلقإ ربع روبعلا حنمي -1
نم رخألا فرطلا ىلإ هميلست مت يذلاو فرطلا اذه ينطاوم
اذه نـمضتي .رـخآلا فرـطلا بــلط ىلع ءاــنب ىرــخأ ةــلود لبــق
نع اضرعو ينعملا صخشلا ةيسنجو فصوو ةيوه بلطلا
     .ةرداصلا وأ ةررقملا ةبوقعلا اذكو عئاقولا

ضفر اهيف متي يتلا تالاحلا يف روبعلا ضفر زوجي -2
 .ةيقافتالا هذهل اقيبطت ميلستلا

ةسارـــح اـــهـــقـــتاـــع ىلع روـــبــــعــــلا فرــــط تاــــطــــلس ذــــخأت -3
.هميلقإ ىلع دجاوتي ماد ام صخشلا

: ةيتآلا ماكحألا قبطت ،يوجلا قيرطلا لامعتسا ةلاح يف -٤

نم يأ ميلقإ ىلع طوبه يأ اررقم نوكي ال امدنع -)أ
ةــلاــح يفو .يرورض رــيــغ روــبـــعـــلاـــب نذإلا نوـــكـــي ،نيفرـــطـــلا
اذهل زوجي ،نيفرطلا نم يأ ميلقإ ىلع يرارطضالا طوبهلا
روــبــعــلا بلـــط ميدـــقـــت رـــخألا فرـــطـــلا نـــم بلـــطـــي نأ رـــيـــخألا
فرط ظفتحيو .ةداـملا هذه نم1 ةرقفلا يف هيلع صوـــصنملا
طرش ،روبعلا مامتإ ةياغ ىلإ سبحلا نهر صخشلاب روبعلا

نـــــم ةـــــعاس )69( نيـــــعستلاو تـــــسلا فرـــــظ يف بـــــلطلا مـــــّلست
.يرارطضالا طوبهلا

بلاطلا فرطلا هجوي ،اررقم طوبهلا نوكي امدنع -)ب
.روبعلل ايمسر ابلط

٧١ ةداملا
ةيصخشلا تايطعملا ةيامح

مت يتـــلا ةـــيصخشلا تاـــيـــطـــعملا لاــــمــــعــــتسا زوــــجــــي ال -1
اقيبطت هميدقت مت بلط راطإ يف رخآ ىلإ فرط نم اهلاسرإ
ّالإ ،تايطعملا هذه ىقلت يذلا فرطلا لبق نم ،ةيقافتالا هذهل
: ةيتآلا ضارغألل

،ةيقافتالا هذه اهيف قبطت يتلا تاءارجإلا -)أ

ةـــطـــبـــترملا ىرـــخألا ةـــيرادإلاو ةـــيـــئاضقـــلا تاءارــــجإلا -)ب
،أ ةطقنلا يف اهيلإ راشملا تاءارجإلاب ةرشابم

نـــمألا فدــــهــــتسي يدــــجو لاــــح دــــيدــــهــــت نــــم ةــــياــــقوــــلا -)ج
.يمومعلا
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امب ،ىرخأ ضارغأل تايطعملا هذه لامعتسا زوجي ال -2
ّالإ ،ةيلود ةمظنم وأ ىرخأ ةلود ىلإ  دعب اميف اهلقن كلذ يف
تايطعملا هذه مدق يذلا فرطلل ةقبسملا ةقفاوملا ةلاح يف

.ينعملا صخشلل ةقبسملا ةقفاوملا ،ءاضتقالا دنعو ،الوأ

اــقيبطت ةــيصخشلا هــتايطعم لــقنب ينعملا صــخشلل -3
هذــهــب ساسملا ةـــلاـــح يف نـــعـــطـــلا يف قحلا ،ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــهـــل
.تايطعملا

ظافحلل ةمزاللا تاطايتحالا عيمج فرط لك ذختي -٤
ةيقافتالا هذهل اقيبطت هـــل ةلسرــــملا تايـــطــــعملا ةمالـــــس ىلـــع
عــلطي نأ نــم وأ فــلتلاو هــيوشتلا نــم اــميسال ،اـــهتيامحو
 .كلذب هل اصخرم سيل نم اهيلع

٨١ ةداملا
فيراصملا

ىلإ صخشلا لــقــنــب ةــقــلــعــتملا فــيراصملا ءاــنــثـــتساـــب -1
عــقــت ،رــيــخألا اذــه اــهــلــمــحــتــي يتـــلا بلاـــطـــلا فرـــطـــلا مـــيـــلـــقإ
يذلا فرطلا قتاع ىلع ميلستلا ىلع ةبترتملا فيراصملا

.هميلقإ قوف مجنت

فرطلا ميلقإ قوف روبعلا نع ةمجانلا فيراصملا عقت -2
.بلاطلا فرطلا قتاع ىلع روبعلا هنم بولطملا

٩١ ةداملا
تامولعملا لدابت

لوـح تاـموـلـعملا ،اـمـهدـحأ نـم بلـطـب ،ناـفرــطــلا لداــبــتــي
.نيمرجملا ميلست ىلع قبطملا ينطولا عيرشتلا

٠٢ ةداملا
ةبطاخملا ةغل

قئاثولاو ةيقافتالا هذهل اقيبطت ةمدقملا تابلطلا ررحت
ةــغل ىلإ ةــمجرتب قــفرتو ،بــلاطلا فرــطلا ةـــغلب اـــهل ةدــــيؤملا
.ميلستلا هنم بولطملا فرطلا

١٢ ةداملا
قيدصتلا نم ءافعإلا

يأ نــــم ةـــيقافتالا هذـــهل اــــقيبطت ةـــلسرملا قــــئاثولا ىــــفعت
قـــئاثولا هذــه لــمـحت نأ بـــجي ،نيــــح يف .قـــيدصتلل تاءارـــجإ
يف ةـــفصلا اـــهـــل يتـــلا ةـــطـــلسلـــل يمسرـــلا مـــتخلاو عـــيــــقوــــتــــلا
.اهرادصإ

٢٢ ةداملا
ىرخألا تاقافتالا عم تاقالعلا

نيفرـــطـــلا تاـــمازـــتـــلاو قوـــقـــحـــب ةـــيـــقاــــفــــتالا هذــــه سمت ال
افرط امهنم يأ نوكي ىرخأ ةيلود تاقافتا نع ةمجانلا

.اهيف

3٢  ةداملا
تافالخلا ةيوست

هذـــه رــيسفت وأ قــيبطتب ةــقلعتملا تاــفالخلا ةـــيوست مـــتت
.نيفرطلا نيب رواشتلا قيرط نع ةيقافتالا

4٢  ةداملا
تاليدعتلا

.نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب ةيقافتالا هذه ليدعت زوجي
ةقلعتملا٥2 ةداملا ماكحأل اقفو ذيفنتلا زيح تاليدعتلا لخدتو
.ذيفنتلا زيح ةيقافتالا لوخدب

٥٢ ةداملا
ضقنلاو ذيفنتلا زيح لوخدلا

تاءارجإلا مامتإب رخآلا فرطلا راعشإب فرط لك موقي –1
.ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لوخدل ةمزاللا ةيروتسدلا

نم لوألا مويلا يف ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت -2
 .ريخألا راعشإلا مالتسا خيرات يلي يذلا يناثلا رهشلا

ذيفنتب ةقلعتملا ةيقافتالا نم٠3 ىلإ11 نم داوملا ىغلت -3
72 خـيراــتــب رــئازجلاــب ةــعــّقوملا ،نيمرــجملا مــيــلستو ماــكــحألا

هذــــه لوــــخد دنــــع اـــسنرفو رــــئازجلا نيــــب٤691 ةــــنس تــــشغ
تاــبلطلا ةــجلاعم رــمتست هـــنأ رـــيغ .ذيـــفنتلا زــــيح ةـــيقافتالا
ماكحأل اقبط ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لوخد لبق ةمدقملا
نيــــمرـــجـــملا مــــيلستو ماـــكــــحألا ذيــــفنتب ةـــقلعــــتملا ةـــيقاــــفــــتالا
رئازجلا نيب٤691 ةنس تشغ72 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا

  .اسنرفو

يأ يف ةـــــيقافتالا هذـــــه ضـــقن نيـــفرــطلا نــــم يأل زوــــجي -٤
ايباتك رخآلا فرطلل ضقنلاب راعشإ هيجوت قيرط نع تقو
يف ضقنلا اذه لوعفم يرسيو .يسامولبدلا قيرطلا ربعو
.راعشإلا اذه مالتسا خيرات نم سداسلا رهشلا نم لوألا مويلا

نـــم اــنوناق نالوــخملا ،هاـــندأ ناـــعّقوملا ماـــق ،كلذــــل اـــتابثإ
  .ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلاب ،امهيتموكح فرط

)2( نيتخسن نم ،91٠2 ةنس يفناج72 يف رئازجلاب رّرح
نيـــــصـــنللو ،ةــــيــــسنرــــفلاو ةــــيبرــــــــعلا نيـــــتــــغللاـــب نيــــتــــيلــــصأ
.ةينوناقلا ةيجحلا سفـن

ةموكح نع
ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا

حول بيطلا

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

ةموكح نع
ةيسنرفلا ةيروهمجلا

 هيبوليب لوكين

،ماتخألا ةسراح
لدعلا ةريزو
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ماع ناضمر3٢ يفخّرؤم٥٨١-١٢ مقر يسائرموسرم
مامضنا نـمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويام٥قفاوملا٢44١
ىلإ ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرئازجلا ةيروهمجلا
ءاـــشنإلل يبوروألا كــنــــــــبــــــــلــــــــل سسؤـملا قاــــــــفـــــــــتالا

ةـــــنس وـــــياــم٩٢ يف ســــــيراـــبب  عـــــّقوملا ،رـــــيـمعتلاو
4٠٠٢ ةنس يفناج٠3 يف ةـــخرؤملا هـــتاليدعتو٠٩٩١
.١١٠٢ ةنس ربمتبس٠3و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم )21و7(19 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

يــــبوروألا كـــنبلل ســـسؤملا قاــــفتالا ىلـــع عالـــطإلا دــــعبو –
٠991 ةنس ويام92 يف سيرابب عّقوملا ،ريمعتلاو ءاشنإلل
ربمتبس٠3و٤٠٠2 ةنس يفناج٠3 يف ةخرؤملا هتاليدعتو

،11٠2 ةنس

: يتأي ام مسري

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ّمضنت: ىلوألا ةّداملا
ءاشنإلل يبوروألا كنـــبـــلـــل سسؤملا قاـــفــــتالا ىلإ ةــــيــــبــــعشلا

٠991 ةــــــنس وـــــيام92 يف ســـــيراــــبب عـــــّقوـــــملا ،رـــــيــمعتلاو
ربمتبس٠3و٤٠٠2 ةنس يفناج٠3 يف ةخرؤملا هتاليدعتو

.موسرملا اذه لصأب قحلملاو ،11٠2 ةنس

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــــسرملا اذــــــه رــــــشنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام٥ قـفاوملا2٤٤1 ماــع ناـــضمر32 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ناــضمر3٢ يفخّرؤــم٦٨١-١٢ مــقر يــسائرموـــسرم
نــــــــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــــنس وــــــــياـــــم٥قـــــــــفاوـــــملا٢44١
ةـــيروـــهـــمجلا ةــــموــــكــــح نيب قاــــفــــتا ىلع قـــيدصتــــلا
ةـــموـــكـــحو ةـــيـــبـــعشلا ةـــيـــطارـــقـــمـــيدــــلا ةــــيرــــئازجلا

نينطاوــملل ةريشأتلا ءاغلإ لوح الوغنأ ةيروهمج
ةــــــيساــــــــــموـلــــــــــبدــــــــــلا رــــــــفسلا تازاوـــــجل نيلــــــــــماـــحلا

.٨٠٠٢ ةنس سراــم4١ يف ادــناولب عــّقوملا ،ةــــــمهملو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم )21و7(19 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ةــيروـــهـــمجلا ةـــموـــكـــح نيب قاـــفـــتالا ىلع عالـــطالا دـــعـــبو –
الوغنأ ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

رفسلا تازاوجل نيلماحلا نينطاوملل ةريشأتلا ءاغلإ لوح
ةنس سرام٤1 يف ادناولب عّقوملا ،ةمهملو ةيسامولبدلا

8٠٠2،

: يتأي ام مسري

ةــــــــــموـــــــكح نيـــــــــب قاـــــــــــفــتالا ىلــــــــــع قّدـــــــــــصي: ىلوألا ةّداـملا
ةــموــكــحو ةــيــبــعشلا ةــيــطارــقــمــيدــلا ةــيرــئازجلا ةـــيروـــهـــمجلا

نيلماحلا نينطاوملل ةريشأتلا ءاغلإ لوح الوغنأ ةيروهمج
٤1 يف ادناولب عّقوملا ،ةمهملو ةيسامولبدلا رفسلا تازاوجل
ةيروهمجلل ةيمسرلا ةدـيرجلا يف رشنيو ،8٠٠2 ةنس سرام
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرـــــملا اذـــه رــــشنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكحنيب قافتا
الوغنأ ةيروهمج ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

نيلماحلا نينطاوملل ةريشأتلا ءاغلإ لوح
.ةمهملو ةيسامولبدلا رفسلا تازاوجل

ةجابيد

ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
يـــــــتأي اـــــميف اـــــــمهيلإ راــــــــشملا ،الوـــــــــغنأ ةـــــيروـــــــــهمج ةـــــموــــكحو
،”نيفرطلا“ ـب

نواعتلاوةقادصلا تاقالع زيزعت يف ةبغرلا امهوذحت ذإ–
 ،نيتموكحلاونيبعشلا نيب

رــــفسلا تاءارـــجإ طــــيسبتولــــيهست يف اــــمهنم ةـــبغرو–
ةيسامولبدلا رفسلا تازاوجل نيلماحلا ،امهيدلب ينطاومل
،ةمدخلو

 : يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
عوضوملا

ةيطارـقـمـيدـلا ةـيرـئازجلا ةـيروـهـمجلا وـنـطاوـم ىـفـعـُي-1
تازاوـــــجل نوــــلماحلا الوــــغنأ ةــــيروهمج ونـــطاوموةـــــيبعشلا
ةرـــيشأتـــلا نـــم ،ةحلاصلا ،ةـــمـــهمل وأ ةـــيساـــموـــلـــبدـــلا رـــفسلا
مــيــلــقإ نــم ةــيرــحــب جورخلا وأ ةــماـــقإلا وأ روـــبـــع وأ لوـــخدـــل
)09( نوــــــــعست ىوـــــصقلا اــــهتدم ةــــماقإل كلذو،رــــخآلا فرــــطلا

 .لوخدلا خيرات نمارابتعا ،اموي



43  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع ناضمر٧٢
11م١٢٠٢ ةنس ويام٩

حنميو .اموي )03( نيثالث ةدمل ةماقإلا ددمت نأ بجي-2
كلذو ،ةفيضملا ةلودلل ةصتخملا تاطلسلا لبق نم ديدمتلا

ةـيـلصنــقــلا ةــيــلــثــمملا وأ ةــيساــموــلــبدــلا ةــثــعــبــلا نــم بلــطــب
 .رخآلا فرطلل

2 ةداملا
قيبطتلا لاجم

رفسلا تازاوجل نيلماحلا نيفرطلا نم لك ينطاومل نكمي
تاـــثـــعـــبـــلا ىدـــل نـــيدـــمــــتــــعملاو ،ةــــمــــهمل وأ ةــــيساــــموــــلــــبدــــلا
دارفأ اذكو ،نيدلبلل ةيلصنقلا تايلثمملا وأ ةيسامولبدلا
،ةـمهمل وأ ةـــيسامولبدلا رــــفسلا تازاوــــجل نيــــلماحلا مــــهرسأ
هـــب ةـــماقإلاو رـــخآلا فرـــطلا مـــيلقإ نـــم جورــــخلاو ىلإ لوـــخدلا

.ةريشأت ىلع لوصحلا ىلإ ةجاحلا نود،مهتمهم ةدم ةليط

3 ةداملا
ينطولا عيرشتلا مارتحا

نــم ءاـــفـــعإلا نـــم نـــيدـــيـــفـــتسملا صاـــخشألا ىلع نـــّيـــعـــتـــي
نيناوقلا مارتحا ،قافتالا اذه يف هيلع صوصنملا ةريشأتلا

ةصاخلاو لــبــقــتسملا دــلــبــلا يف لوــعــفملا ةــيراسلا ةــمــظــنألاو
.بناجألا جورخوةماقإولوخدب

4 ةداملا
ةمظنألاونيناوقلا يف تاريغتلا غيلبت

يف لــيدــعــت لــكــب رــخآلا فرـــطـــلا ىلإ اروـــف غـــّلـــبـــي نأ بجـــي
بناجألا جورخو ةماقإو لوخدب ةصاخلا ةمظنألاو نيناوقلا

.نيفرطلا نم لك ميلقإ نم

5 ةداملا
تادييقت

قيبطت ،ةتقؤم ةفصب ،قيلعت وأ دييقت فرط لك نكمي
ةبسانم تاءارجإ ذاختا ناك اذإ ،هماكحأ ضعب وأ قافتالا اذه

ةحصلا ةيامحل وأ نمألاوماعلا ماظنلا ىلع ظافحلل ايرورض
نأ بــــجي اـــهعفر اذــــكو تاءارــــجإلا هذـــه داـــمتعا ّنإ .ةــــيمومعلا

يف ةــــيسامولبدلا ةاــنقلا قـــيرط نـــع رـــخآلا فرـــطلا ىلإ اــــغّلبي
.نكمم لجأ برقأ

6 ةداملا
ظفحــت

ىلإ لوخدلاب صيخرتلا مدع يف هقحب فرط لك ظفتحي
رـيـغ مـهرـبـتــعــي نــيذــلا رــخآلا فرــطــلا ينــطاومل هدــلــب مــيــلــقإ

.مهيف بوغرم

7 ةداملا
جذامنلا لدابت

يف نيفرطلل ةصتخملا تاطلسلا لدابتت نأ بجي-1
نم جذامن ،قافتالا اذه عيقوتل ةيلاوملا اموي )03( نيثالثلا

.قافتالا اذه عوضوم رفسلا قئاثو

رفسلا قئاثو يف ليدعت يأب رخآلا فرطلا مالعإ بجي-2
قــــــئاثولا جذاــــمن هـــيلإ لـــسرت نأ بــــجيو،هالــــعأ ةروــــكذملا
لــبــق اــموــي )03( نيثالـث ةـيساـموــلــبدــلا ةاــنــقــلا رــبــع ةدــيدجلا
ةياغلاواهتامادختسال لصفم فصوب ةقوفرم ،اهلامعتسا

.اهنم

8 ةداملا
تافالخلا ةيوست

وأ رـــيسفـــت نـــع مـــجـــنـــي فالـــخ يأ ةـــيوست مـــتــــت نأ بجــــي
تارواشملا قــــــيرــــــط نــــــع اــــــيدو ،قاــــــفــــــتالا اذــــــه قـــــــيـــــــبـــــــطـــــــت
ةاـــــنقلا رــــبع كلذو،نيــــفرطلا نيـــب ةرــــشابملا تاـــــضوافملاو
.ةيسامولبدلا

9 ةداملا
ضقنلاوةدملاو ذيفنتلا زيح لوخدلا

خــــيرات نــــم اراـــبتعا ذـــيفنتلا زـــيح قاـــفتالا اذــــه لــــخدي-1
،ةيسامولبدلا ةاـــنقلا رـــبع ،اــيباتك،تاراــــعشإلا رــــخآ مالــــتسا
مامتاـــب ضعـــبـــلا اـــمـــهضعـــب ناـــفرـــطـــلا اـــهـــبـــجومب غـــلـــبـــي يتـــلا
ةـبولطملاودــــلب لــــكب ةـــصاخلا ةـــيلخادلا ةـــينوناقلا تاءارــــجإلا
 .ضرغلا اذهل

ددجت تاوـــــــنس )5( سمــــخ ةدمل قاـــــفـــــتالا اذـــــه يرسي-2
،نيفرطلا دحأ ربعي مل ام ،ةعباتتموةلثامم تارتفل اينمض
كلذو،هب لمعلا ءاهنإ يف هتين نع ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع
خيرات لبق اموي )09(نوعست هتدم قبسم يباتك راعشإب
.هئاضقنا

فرط نم الوصأ نالّوخملا ناضّوفملا ماق ،كلذل اتابثإو
.قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب ،امهيتموكح

نيتيلصأ نيتخسن نم8002ةنسسرام41يف ،ادناولب رّرح
ةثالثلا صوصنللو،ةيسنرفلاوةيلاغتربلاوةيبرعلا تاغللاب
صنلا ّحجري ،ريسفتلا يف فالتخالا ةلاح يفو .ةيجحلا سفن
.ةيسنرفلا ةغللاب

ةموكح نع
الوغنأ ةيروهمج

لورتبلا ريزو
اسارغ اد ويريديزيد

اطسوكووميسيريف

ةموكح نع
ةّيرئازجلاةّيروهمجلا
ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

مجانملاو ةقاطلا ريزو

ليلخ بيكش



ةـّيميظنتميسارم
٢44١ ماع ناضمر١٢ يفخّرؤم4٧١-١٢ مقر يذيفنتموسرم

موـسرملا ممتيو لدعــي ،١٢٠٢ ةنس ويام3قـــــفاوـــملا
ماع لوألا عيبر٥١يفخرؤـــــملا٧3١-٥٠ مقر يذــــيفنتلا
ءاشنإ نمضتملاو٥٠٠٢ ةنس ليربأ4٢ قـفاوملا٦٢4١
.هرييستو رئازجلا عماج زاجنإل ةينطولا ةلاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلعءانب –
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناــضمر٠2 يف خرؤـــملا9٥-٥7 مـــقر رـــمألاىـــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماـــع لاوـش8 يف خرؤـــملا71-٤8 مـــقر نوـــناقلاىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـمج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلاىضتقمبو –
نــــمضتملاو8891 ةـــنس رـــياني21 قــــفاوملا8٠٤1 ماــــع ىلوألا
،ةـــــيداصتقالا ةــــــيمومعلا تاـــــسسؤـــملل يـــــــهيجوتلا نوـــــناقلا
،لدعملا

ماع ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةـــــبساحملاب قــــلعتملاو٠991 ةــــنس تـــشغ٥1 قــــفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٤1يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاوش21 يف خرؤملا٠1-19 مقر نوناقلاىضتقمبو –
لدعملا ،فاقوألاب قلعتملاو1991ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
 ،ممتملاو

ماع بجر61 يف خرؤملا1٠-٠1 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ريبخلا ةنهمب قلعتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1
 ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

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

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

2 يف خرؤــــملا7٤2-٥1 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملاىــــــضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ
،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو12٠2 ةـــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤1٤-29 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
2991 ةنس ربمفون٤1 قفاوملا31٤1 ماع ىلوألا ىدامج91
لدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،ممتملاو

يف خرؤملا731-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
٥٠٠2 ةــنس لـــيرـــبأ٤2 قــــفاوملا62٤1 ماــــع لوألا عــــيــــبر٥1
رئازجلا عماج زاجنإل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،هرييستو

يف خرؤملا9٤3-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
6٠٠2 ةـــــنس رـــــــبوتكأ٥ قــــــــفاوــــملا72٤1 ماـــــــع ناــــــــــضمر21
ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،رئازجلا دجسم زاجنإب

22 يف خرؤملا٠3-11 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددــــحي يذـــلا11٠2 ةـــنس رــــياني72 قــــفاوملا23٤1 ماـــع رــــفص
بساحملا ريبخلا ةنهم ةسراممل دامتعالا تايفيكو طورش
،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو

22 يف خرؤملا23-11 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نييعتب قلعتملاو11٠2 ةنس رياني72 قفاوملا23٤1 ماع رفص
،تاباسحلا يظفاحم

٥ يف خرؤملا773-31 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤1 ماع مرحم
،دجسملل يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا٠23-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
قلعتملاو٤1٠2 ةنس ربمفون٠2 قفاوملا63٤1 ماع مرحم72
،عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب
،ممتملاو لدعملا

٥ يف خرؤملا٥7-12 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
سسؤي يذلا12٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
دــعاوــقــلاو هدودــح طــبضيو رــئازجلا عــماجل ةــياــمحلا طــيـــحـــم
،هيلع ةقبطملا ةينمألا
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: يتأي ام مسري
ماكحأ ضعب ممـتيو  موــــسرملا اذـــــه لدــــــعي : ىلوألا ةّداملا

لوألا عـــيبر٥1 يف خرؤــملا731-٥٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا
ءاشنإ نمضتملاو٥٠٠2 ةــنس لـــيربأ٤2 قـــفاوملا62٤1 ماــــع
لدــعملا ،هرـــييستو رـــئازجلا عـــماج زاـــجنإل ةـــينطولا ةـــلاكولا

.ممتملاو

مقر يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتت :2 ةّداملا
لــــــيربأ٤2 قـــفاوملا62٤1 ماــــع لوألا عـــيبر٥1 يف خرؤــــملا731-٥٠

: يتأي امك ررحت ةريخأ ةرقفب ،هالعأ روكذملا و٥٠٠2 ةنس

.................................................................: ىلوألا ةداملا''

يف ةرادإلا ىلــــــع ةــــــقبطملا دـــــعاوقلا ىلإ ةـــــلاــــكولا عـــــضخت
.''ريغلا عم اهتاقالع يف ةرجات ربتعتو ،ةلودلا عم اهتاقالع

يذيــفنتلا موــــسرملا نـــم٤ ةداــــملا ماـــكحأ لدــــعت :3 ةّداملا
٤2 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خرؤملا731-٥٠ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ

هـترادإو رـــئازجلا عـــماج رـــييست ةـــلاكولا ىلوــــتت :٤ ةداملا''
.هيلع ةظفاحملاو هب ةيانعلاو هتنايصو

: ةيتآلا ماهملاب ةلاكولا علطضت ،ةفصلا هذهبو

ةعباتلا قفارملاو تازيهجتلاو تآشنملا ةنايصب لفكتلا –
،اهتيفيظو نمضي امب رئازجلا عماجل

ةــــــعباتلا تاـــــقحلملاو لــــــكايهلا عــــيمجب ةــــيانعلا ناـــــمض –
،اهيلع ةظفاحملاو رئازجلا عماجل

ةبقارمو ةسارح نامضل ةلهؤملا حلاصملا عم قيسنتلا –
 ،تاكلتمملاو صاخشألا ةيامحو ،رئازجلا عماج

.اهماهم راطإ نمض جردني رخآ لمع لكب ةردابملا –

رئازجلا عماج قفارم زاجنإ لامكتساب ةلاكولا فلكت امك
.''ةيقبتملا

731-٥٠ مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأ ممـــــتت :4 ةّداملا
ةنس ليربأ٤2 قـفاوملا62٤1 ماــــع لوألا عــــيبر٥1 يف خرؤــــملا

،2رركم٤و1رركم٤و رركم٤ داومب ، هالعأ روكذملاو٥٠٠2
: يتأي امك ررحتو

عماج زاجنإ لاجم يف ةلودلا ةادأ ةلاكولا : رركم٤ ةداملا''
.هتنايصو هترادإو هرييستو رئازجلا

رتفدل اقبط ةيمومعلا ةمدخلا ةمهم ىلوتت ،ةفصلا هذهبو
.''موسرملا اذهب قحلملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ءابعأ

،ةيراجتلا اهماهم راطإ يف ةلاكولا لفكتت :1رركم٤ ةداملا''
ةـيـلاملاو ةـيـعاـنصلاو ةـيراـقـعـلاو ةـيراـجـتـلا تاـيـلـمـعـلا عــيــمــجــب
 .اهعوضومب ةلصتملا ةيحايسلاو

اهصاصتخا لاجم يف لخدي يراجت طاشن لك سرامت امك
 .''امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

،اهماهم ةـــيدأت راــــطإ يف ةــــلاكولا عـــتمتت :2رركم٤ ةداملا''
،اــــهب لوـــمعملا ةـــيميظنتلاو ةــــيعيرشتلا صوــــصنلل اـــــقبط
 : ةيتآلا تايحالصلاب

نيلهؤملا نيصتخملا رايتخال ايلود وأ اينطو ةلوانملا –
،ةنايصلا لاجم يف

ةيلودلاو ةينطولا تاسسؤملا عم ةيقافتاو دقع لك ماربإ –
 ،اهماهمب ةلصلا تاذ

ةيراقع وأ ةلوقنم وأ ةيراجت وأ ةيلام ةيلمع لكب مايقلا –
،اهطاشن عيسوتل

،ةيلودلا وأ/و ةينطولا ةربخلا ىلإ ءوجللا –
ةيبنجألا تائيهلاو تاسسؤملا عم لدابت تاقالع ةماقإ –

،كلذ ريوطتو اهتاطاشن لاجم سفن يف ةلماعلا ،ةلثامملا
اــــهنم ةيـــنطولا تارــــمتؤملا يف ةــــكراشملا وأ/و مـــيظنتلا –

.''اهطاشن لاجمب ةلصلا تاذ تاعوضوملا لوانتت يتلا ،ةيلودلاو

يذــــيفنتلا موـــسرملا نـــم7 ةداـــملا ماـــكحأ لدــــعت :٥ ةّداملا
٤2 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خرؤملا731-٥٠ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ

ماع ريدم اهريديو ةرادإ سـلجم ةـــلاكولا رــــّيسي:7 ةداملا''
 .دعاسم ماع ريدم هدعاسيو

.''قيسنت ةنجلب ةلاكولا دوزتو

نــــــم٥1و21 نيـــــــتداـــــملا ماــــــــكحأ ممـــــــتتو لدــــــــعت :٦ ةّداملا
لوألا عـــيبر٥1 يف خرؤــــملا731-٥٠ مقر يذــــيفنتلا موسرملا

،هالــــعأ روـــكذملاو٥٠٠2 ةـــنس لــــيربأ٤2 قــــفاوملا62٤1 ماــــع
: يتأي امك ررحتو

نـــم رارـــق بـــجومب ةرادإلا ســــلجم ءاـــــضعأ ّنيــــعي :21 ةداملا''
ةرم ديدجتلل ةـــلباق تاوـــنس )3( ثالــــث ةدـــمل ،يـــصولا رــــيزولا

.''اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب )1( ةدحاو

: يتأي اميف صوصخلا ىلــــع ةرادإلا سـلجم لوادـــتي :٥1 ةداملا''
–  .....................................................................................،
اهتاطاشن ةليصحو ةلاكولا تاطاشن جمانرب عورشم –

،رييستلا ريرقتو ةيونسلا
،لمعلل ةيعامجلا تايقافتالا )ىتح رييغت نودب(.................  –
،تاباسحلا ظفاحم نييعت –
.اهلآم وأ ةلاكولا لوصأ ىلع رثأ اهل ىرخأ ةلأسم لك –

ىلإ يمري ريبدت لك حرتقيو ةرادإلا سلجم سردي امك
.''اهئادأو ةلاكولا ريس نيسحت

نــم يـــناثلا لـــصفلا نـــم يــناثلا مـــسقلا ناوـــنع لدــــعي :٧ ةّداملا
ماـــع لوألا عــيبر٥1 يف خرؤـــملا731-٥٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

،هداوـــمو هالـــعأ روـــكذملاو٥٠٠2 ةــــنس لــــيربأ٤2 قــــفاوملا62٤1
: يتأي امك ررحتو

يناثلا مسقلا''
قيسنتلا ةنجل

ماعلا ريدملا اهسأري يتلا قيسنتلا ةنجل لكشتت:22 ةّداملا
،عماجلاب دجسملا ءاـــضــــف ىلـــــع لوألا لوؤـــــسملا نــــم ةـلاــــكولل
عماج ىوتسم ىلع ةلماعلا تاسسؤملاو تائيهلا يلوؤسمو
 .رئازجلا

.قيسنتلا ةنجل ةنامأ ةلاكولل ةينعملا حلاصملا ىلوتت
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ةرـــم اـــموزل قـــيسنتلا ةــــنجل ءاــــضعأ عــــمتـجي :32 ةّداملا
.لقألا ىلع ،عوبسألا يف )1( ةدحاو

تحت ،قيسنتلا ةــنجل لبــق نـــم ةذـــختملا رـــيبادتلا نوــــكتو
تاسسؤملاو تائيهلا عيمج ىلع ةذفان ،ماعلا ريدملا فارشإ
.رئازجلا عماج ىوتسم ىلع ةينعملا

لـــــئاسملا يف لوادــــتو قــــيسنتلا ةنـــجل سردـــت:٤2 ةّداملا
.رئازجلا عماجل يمويلا رييستلاب ةقلعتملا

: يتأي امب قيسنتلا ةنجل فلكت ،ةفصلا هذهبو

،رئازجلا عماجل لثمألاو مجسنملا رييستلا ىلع رهسلا –

حاجنإل ةيتسيجوللاو ةينقتلا بناوجلا عيمج يف قيسنتلا –
،رئازجلا عماج يف مظنت ةرهاظت لك

نسحأ يف اهتمهم قيقحت ىلإ فدهي ريبدت لكب ةردابملا –
.''فورظلا

يذيفنتلا موـسرملا نـــم72 ةداـــملا ماـــكحأ لدعــــت :٨ ةّداملا
٤2 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خرؤملا731-٥٠ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ

 .........................)رييغت نودب( .......................:72 ةداملا''

: يتأي ام ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

،اهيلع قداصملا ةرادإلا سلجم تارارق ذفني –

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

يذيفنتلا موسرملا نم92 ةداملا ماكحأ ممتت :٩ ةّداملا
٤2 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خرؤملا731-٥٠ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ

: يتأي ام ىلع ةلاكولا ةينازيم لمتشت:92 ةداملا''

 : تاداريإلا باب يف -١

– ......................................................................................

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ناونعب ةلودلا تامهاسم –

،ةلاكولا طاشنب ةطبترملا تاداريإلا لك –

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

 : تاقفنلا باب يف -٢

– .......................................................................................

،هتنايصو رئازجلا عماج ةرادإ تاقفن –

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

يذيفنتلا موسرملا نم٠3 ةداملا ماكحأ لدعت  :٠١ ةّداملا
٤2 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خرؤملا731-٥٠ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ

ةـــقداصملاو ةـــلاكولا تاـــباسح ةـــبقارم ىلوــــتي :٠3 ةداملا''
ةيميظنتلا ماكحألل اقبط نّيعملا تاباسحلا ظفاحم اهيلع
.''اهب لومعملا

ةّيــــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :١١ ةّداملا
.ةّيبّعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــيام3 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضمر12 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـحلملا
ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ددحي ءابعأ رتفد

هرييستو رئازجلا عماج زاجنإل ةينطولا ةلاكولل

تاــعبت دــيدحت ىلإ اذـــه ءاـــبعألا رــــتفد فدــــهي : ىلوألا ةّداملا
زاجنإل ةينطولا ةلاكولا قتاع ىلع عقت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا

.اهذيفنت تايفيكو طورش اذكو هرييستو رئازجلا عماج

ةلاكولا اهالوتت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت :٢ ةّداملا
يف اصوصخ ةلودلا لمع ناونعب اهيلإ ةدنسملا ماهملا لك يه
: لاجم

 ،هترادإو رئازجلا عماج رييست –

هـــــــقفارمو هــــــلكايهب ةـــــيانعلاو رـــــئازجلا عـــــماج ةـــــنايص –
،اهتيفيظو نمضي امب ،اهيلع ةظفاحملاو

.هنيمأتو هتسارحو رئازجلا عماج ةيامح –

ةـــمهاسم ،ةـــيلام ةـــنس لـــك يف ةــــلاكولا ىــــقلتت :3 ةّداملا
اهضرفي يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب لفكتلا لباقم ةيلام
.اذه ءابعألا رتفد

ةلاكولل دوــعت يتلا ةــيلاملا تاـــمهاسملا عـــفدت :4 ةّداملا
تاءارــجإلل اــقفو ،ةــيمومعلا ةــمدخلا تاــعبتب لـــفكتلا لـــباقم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

تاباسح عوضوم ةلودلا تامهاسم نوكت نأ بجي :٥ ةّداملا
.ةلصفنم

رهش ةياهن لبق ةيصولا ةطلسلا ىلإ ةلاكولا لسرت :٦ ةّداملا
اهل اهصيصخت بجاولا غلابملل امييقت ،ةــنس لك نـــم رـــياربف
ةـــــــــمدخلا تاـــــــعــبت ىلــــــــع ةـــــبترتملا ةـــــــيقيـــقحلا ءاـــــبعألا ةـــــــــيطغتل
ةيلاملا ةنسلا ناونعب ،اذه ءابعألا رتفد اهضرفي يتلا ةيمومعلا
.ةيلاوملا

ءانثأ ةعجارم لحم تامهاسملا نوكت نأ نكمي :٧ ةّداملا
ةديدج ةيميظنت ماكحأ تذختا اذإ ام ةلاح يف ،ةيلاملا ةنسلا

.ةلاكولا ىلع عقت يتلا ةمدخلا تاعبت لدعت دق

ريزو ىلإ تامهاسملا لامعتسا ةليصح لسرت :٨ ةّداملا
.ةيلام ةنس لك ةياهن دعب ةيلاملا
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٢44١ ماع ناضمر١٢ يفخّرؤم٥٧١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنسويام3قفاوملا
ماع ةجحلا يذ٩٢ يفخّرؤملا٧٢٢-٠٢ مقر يذيفنتلا
طورش ددحي يذلا٠٢٠٢ ةنس تشغ٩١ قفاوملا١44١
.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداملا اـــميس ال ،روــــتسدلا  ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا3٥1-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا٥1٠2 ةــنس وـــينوي61 قــــفاوملا63٤1 ماــــع نابـــــعش82
مــتت نأ بــجي يــتلا عــفدلا تاــيلمع ىلــع قــبطملا دـــحلا ددـــحي
 ،ةيلاملاو ةيكنبلا تاونقلا قيرط نع ةيباتكلا عفدلا لئاسوب

يف خرؤملا٤32-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

يف خرؤملا722-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92
تاـــبكرملا ءالــكو طاــشن ةـــسرامم تاــــيفيكو طورـــــش ددـــــــحي
،ةديدجلا

يف خرؤملا٥63-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22
ةـفيحصو ةـيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءاـفعإلا طورش ددحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قـباوسلا

: يتأي ام مسري

ماــــــــــكحأ ضــــــــعب ممــــــــتيو موـــسرــــملا اذـــــه لدـــــــــعي : ىلوألا ةّداملا
ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيكو طورش ددحي يذلا٠2٠2ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1
طورشلا يرتفد اذكو ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم

.هب نيقحلملا

يذــــــيفنتلا موـــسرملا نــــم2 ةداـــملا ماــــكحأ لدــــعت :٢ ةّداملا
91 قــــفاوملا1٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ92 يف خرؤـــملا722-٠2 مـــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس تشغ

ربكأ مجحب )ىتح رييغت نودب(.....................:2 ةداملا“
.3مس٠٥ نم

نكمي يعانص زيهجت وأ ةكرحتم ةلآ لك: ةكرحتم ةلآ
لـــــــقنل ةــــصصخم رـــــيغ ،ال وأ لــــــكيه تاذ ،اـــــهلمح وأ اـــــهــــلقن
وأ يلخاد عفد كرحمب ةزهجم ،قيرطلا يف علس وأ صاخشألا

ةيباغلا لاغشألاو ةحالفلا يف ةلمعتسم ةبكرم لك : يئابرهك
غــــــيرفتلاو نــــحشلا تاـــــمدخو لـــــقنلاو ةـــيمومعلا لاــــغشألاو
تاذ تاـــبكرملاو ءاــــبرهكلاو تاـــقورحـملاو يرـــلاو عـــفرلاو
تاعفارويئابرهكلا ئبعملا ءانثتساب ،صاــخلا لاـــمعتسالا
زواـــــــجتت اليـــتلا )settelapsnarT( عــــئاــــضبلا لــــــــيمحت حاوــــــــلأ

.غلك٠٠٥2 اهتلومح

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

تاـبكرملا حـنامعّنــصملا هــبجومب لزاـــنتي دـــقع : ةلاكولا
بارــــتلا ىلـــع هــــتاجتنم قـــيوست قـــح نــــع لـــيكولل ةدـــــيدجلا
   .ةيرصح ةفصب ينطولا

يذـــــلا ،مألا ةــــكرشلا هـــتفصب ،عّنـــــصملا: حناملا عّنصملا
اـهـجاـتـنإ دـلـب نـم اـقالـطـنا هـتاـجـتـنــم قــيوستــل ةــلاــكو حــنــمــي
.يلصألا

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

يف ”دامتعا“ ـب   ”يئاهن دامتعا“ ةرابع لدـــبتست:3 ةّداملا
92 يف خرؤملا722–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ عيمج
روكذملاو٠2٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
.هالعأ

61و٥1و٤1و31و21و11و٤ داوملا ماكحأ لدعت:4 ةّداملا
92 يف خرؤملا722–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم32و٠2و71و
روكذملاو٠2٠2ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ

نودب(............ ةلاكولا دوقع وأ دقع نوكي نأ بجي :٤ ةداملا“
.موسرملا اذه ماكحأل )ىتحرييغت

لوصحلا ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي يذلا ليكولا نكمي ال
 : ليثمتو طاشنلا ةسراممب هل حمسي دحاو دامتعا ىلعّ الإ

تاروطقملاو تارايسلل ةبسنلاب نيتيراجت )2( نيتمالع–
،ةديدجلا تاروطقملا فصنو

ةكرـحتملا تالآلل ةــبسنلاب ةـــيراجت تاـــمالع )3( ثالث–
.”ةديدجلا

لــــــباقم ،داـــمتعالا ىلــــع لوــــصحلا بـــــلط عدوـــــي:11 ةداملا“
نم1٤ ةداملا يف ةروكذملا ةينقتلا ةنامألا ىدل ،عاديإ لصو
.”موسرملا اذه

لوــــصحلل بوــلطملا فـــلملا نوـــكتي نأ بـــــجي:21 ةداملا“
 : نم دامتعالا ىلع
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،دامتعالا ىلع لوصحلا بلط–

خرؤملاو رشؤملا ،موسرملا اذهب قفرملا طورشلا رتفد–
قدوصو ئرق“ ةرابع لمحيو لماعتملا فرط نم ىضمملاو
،”هيلع

،ةاضممو ةخرؤم ،طورشلا رتفدب ةقحلم دهعت ةقاطب–

تبثت ،رئازجلا يف هطاشن سرامي قثوم اهدعي ةداهش–
: اهلوعفم نايرسو اهتقباطمو ةيتآلا قئاثولا دوجو

طاشن زمر زاربإ عم ،ةكرشلل يساسألا نوناقلا –1
،ةديدجلا تابكرملا ليكو

 ،ةيئابجلا فيرعتلا ةقاطب –2

،يراجتلا لجسلا –3

 ،ىّوسم ةيبيرضلا لوادجلا جرختسم –٤

ناـــــــمضلل يـــــنطولا قودـــــنصلا نــــــم ةــــنّيحم ةــــــقيثو –٥
،بلطلا عادــيإ خــيراتب ،يــعامتجالا

ةداـــــــــهشب ةـــــقفرم مــــهتالهؤمو نيـــــمدــــــــختسملا ةـــــمئاق –6
.يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

طــبرــت يتــلا ةــيرصحلا ةــلاــكوــلا دوــقــع وأ دــقــع نـــم ةـــخسن–
نم رثكأ ةزايح هنكمي ال يذلاو نيحناملا وأ حناملاب ليكولا

تاروـــــطقملا فــــــصنو تاروــــــطقملاو تارايسلا نــــم )2( نيــــتمالع
،ةديدجلا ةكرحتملا تالآلل ةبسنلاب تامالع )3( ثالثو ةديدجلا

)٥( سمخ هتيحالص ةدم نوكتو ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط دعت
،لقألا ىلع ،تاونس

،نيزختلل ةيساسألا تآشنملا دوجو تبثت يتلا قئاثولا–
عيبلاو ضرعلا نكامأ اذكو رايغلا عطقو ،عيبلا دعب ام ةمدخو
نع لقت ال ةدمل تآشنملل راجيإلا قيثوت دوقع وأ ةيكلملا دوقع(
،)تاونس )٠1( رشع

،يعيبط صخش – رّيسملا همدقي ةهازنلاب حيرصت–
.”موسرملا اذهب قفرملا جذومنلل اقفو

حــــنمي ،هاــــندأ٤1 ةداـــملا ماــــكحأب لالــــخإلا نود :31 ةداملا“
قباطم يأر ىلع ءانب ،دامتعالا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

)٠2( نيرشع لجأ يف ،هاندأ1٤ ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا نم
.”عاديإلا لصو ميلست خيرات نم ءادتبا اموي

لبـــق نـــم داـــمتعالا بلـــط فــــلم ةـــسارد لبــــق:٤1 ةداملا“
31 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا لالخ ةينقتلا ةنجللا

،ةعانصلاب فلكملا يئالولا ريدملا موقي ،موسرملا اذه نم
ققحتلا دصق ةيناديم شيتفت تارايزب ،ايميلقإ صتخملا

قـــئاـــثوـــلا عـــم ةدوـــجوملا ةـــيساسألا تآشنملا ةـــقـــباـــطـــم نــــم
.ةمدقملا

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

فــــلكملا رــــيزولا هـــمّلسي يذـــــلا داــــمتعالا دــــــعي :٥1 ةداملا“
: نم لكل ةهجوم ةيلصأ خسن )8( ينامث يف ةعانصلاب

،رمألاب ينعملا–

،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا ةحلصملا–

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا–

ةــــيريدملاو كراـــمجلل ةــــماعلا ةــــيريدملا( ةـــيلاملا ةرازو–
،)بئارضلل ةماعلا

،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا–

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا–

.”لقنلاب ةفلكملا ةرازولا–

بجي ةينقتلا ةنجللا هردصت يبلس يأر لك:61 ةداملا“
ةنامألا سيئر لبق نم ينعملل غّلبيو انوناق ارربم نوكي نأ
خيرات يلت يتلا اموي )٠2( نيرشعلا لجأ يف ةنجّلل ةينقتلا

ريزولا مالعإ عم ،دامتعالا بلطب قلعتملا فلملا عاديإ لصو
.كلذب ةعانصلاب فلكملا

ةاضمم ةيرادإ ةلسارم لكش يف يبلسلا يأرلا غيلبت متي
رربملا يأرلا ىلع يوتحت ،ةينقتلا ةنامألا سيئر فرط نم
.”ةينقتلا ةنجللا عامتجا رضحم يف ءاج امك الماك

نعطب مدقتي نأ اررضتم هسفن ربتعي يذلا بلاطلا نكمي
لالخ ،هاندأ٤٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل
.غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ

)٠2( نيرشعلا لالخ ينعملا ىلع درلا نعطلا ةنجل ىلع بجي
.بلطلا بحاص نم مدقملا نعطلا مالتسا خيرات يلت يتلا اموي

ةنجلو ةينقتلا ةنجللا نع رداصلا يبلسلا يأرلا ةلاح يف
رـــــخآ فـــلم عادــــيإ بـــلاطلا نــــكمي ال ،ءاــــضتقالا دنــــع ،نـــــعطلا

تاــــــبكرملا ءالـــــكو طاـــشن ةـــسرامم داــــمتعا بـــــلط نــــمضتي
يأرلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس دعب ّالإ ةديدجلا
.”يبلسلا

طاـــشن ةـــسرامم بـــلاط ىدـــل نوـــكي نأ بـــــجي:71 ةداملا“
دعب ام ةمدخو ضرعلل ةمئالملا ةيساسألا تآشنملا ليــكولا
.نيزختلاو رايغلا عطقو عيبلا

اهب ةقلعتملا تاحاسملاو تآشنملا هذــه نوـــكت نأ بـــجيو
ةدــيجلا تاــسرامملا عــم قــباطتتو ررـــقملا طاـــشنلل ةـــمئالم
. ”ةنهملا يف اهب لومعملا

عــيزوــــتلل هتـــكبش صــخي اـــميف لــــيــــكولا مزـــلي:٠2 ةداملا“
ىلإ ءوــــــجللا وأ/و ةــــصاخلا ةـــيساسألا هــــتآشنم هــــل نوـــكت نأــــب
  .”نيدمتعم نيعزوم

قئاثولا لك عم )ىتح رييغت نودب(..............:32 ةداملا“
 .اهب ةقلعتملا ةينقتلا

ءاـــنـثأ ةـقباطملا ةــبقارم تاــيلمع مــجانملا حــلاصم يرـــجت
ذخأب كلذو ،صصح يف ةديدجلا تابكرملا داريتسا ةيلمع
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ةرشنلا ءوض ىلع ةدروتسملا تابكرملا هذه نم تانّيع
مت يتلا ةبكرملا فنص نع عناصلا اهدعأ يتلا ةيفصولا
تآشنـــم ىوـــتسم ىلع ةـــبـــقارملا هذـــه زـــجـــنــــتو .اــــهــــمالــــتسا
ةــــباــــقرــــلــــل ةــــعضاخلا قــــطاــــنملا نــــم اــــهرـــــيـــــغ وأ/و ءاـــــنـــــيملا
.”يكرمجلا صيلختلا ةيلمع لبق كلذو ،ةيكرمجلا

مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأ نـــمض جردـــــت :٥ ةّداملا
تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722–٠2

٠3و1ررــكم72و ررــكم72 داوــم ،هالــعأ روـــكذملاو٠2٠2ةـــنس
 : يتأي امك ررحتو ،1 رركم٠3و رركم

عيجشت ىلع رهسلا ءالــكولا ىلــع بـــجي :رركم72 ةداملا“
.مهتابكرم ةليكشت يف ،ةيئابرهكلا تارايسلا لامعتسا

تابكرملاب ةصاخلا ةمدقملا تايبلطلا ةيبلتب ءالكولا مزليو
ةـــيحايسلا تاــــبكرملا عوــــمجم نـــــم %٥1 ةــــبسنب ةـــــيئابرهكلا
.”ةقّوسملا

ةدــيدجلا تابـــكرملا ءالــــــكول صـــــخري ال :1رركم72 ةداملا“
تاراــــــيسلا دارـــــيتساب ّالإ ،ةــــيحايسلا تاــــبكرملل ةــــبسنلاب
،لـــــقأ وأ3مس٠٠61 يواست ةـعس تاذ تاـــــكرـــــحمب ةزـــــــــهجملا
.”رتل6.1 لداعت يتلا

ءانتقا لجأ نم عفد لك متي نأ بجي :رركم٠3 ةداملا“
تاكبشلا لالخ نم ةيباتكلا عفدلا لئاسو قيرط نع ةبكرم
مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملل اقبط ،ةيلاملاو ةيكنبلا

وينوي61 قفاوملا63٤1 ماع نابعش82 يف خرؤملا3٥1–٥1
  .”هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس

يزــــــكرم يـــنطو يـــتامولعم ماــــظن ثدـــحي:1 رركم٠3 ةداملا“
تامولعملاب اينآ هديوزت متي ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل
مهيعزومو ءالكولا عيمج اهب ماق يتلا عيبلا تايلمعب ةقلعتملا
.ينطولا ىوتسملا ىلع نيدمتعملا

ةـــــــمظنأو يـــــتامولعملا ماــــظنلا اذـــــه نيـــب يـــنيب طــــبر أــــشنيو
ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا اميس ال ،ةينعملا تاعاطقلا تامولعم
اذــه ماــكحأ مارــتحا ىدـــم ةـــبقارم ناـــمضل ،ةـــيلحـملا تاـــعامجلاو
.هب نيقحلملا طورشلا يرتفدو موسرملا

نيــــب كرــــــتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددــــحت
ةــــــــــيلخادلاب فـــــــــلكملا رــــــيزوــــــــــلاو ةــــــــــعانصلاب فـــــلكملا رــــــيزوـــــــــلا

دــــــــــنع ،ةرــــشابم يـــنعملا عاـــــطقلا رـــــيزوو ةــــيلحـملا تاــــــــــعامجلاو
.”ةجاحلا

نـــــــم2٤و1٤ نيـــــتداملا ماــــــكحأ ممـــــتتو لدعـــــت :٦ ةّداملا
ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ررــحتو ،هالــعأ روــكذملاو٠2٠2ةــنس تــشغ91 قـــفاوملا1٤٤1
 : يتأي امك

يف ىعدت ةكرتشم ةيرازو ةينقت ةنجل أشنت :1٤ ةداملا“
،هـــلثمم وأ ةـــعانصلا رـــيزو اـــهسأري ،”ةــنجللا“ صـــنلا بــــلص
: مهركذ يتآلا نيلثمملا نم لكشتتو

،اسيئر امهدحأ ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )2( نالثمم –

تاــعامجلاو ةــيلخادلاب فـــلكملا رـــيزولا نــــع )1( لــــثمم –
،ةيلحـملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،مجانملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

بــــجومب ةـــــنجللا ءاــــضعأ ةــــــعانصلاب فـــــــلكملا رـــــيزولا نيــــــعي
)3( ثالث ةدمل ،مهنوعبتي نيذلا ءارزولا حارتقا ىلع ءانب ،رارـق

.ديدجتلل ةلباق تاونس

ةينقتلا ةنامألا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت
 .ةنجلل

ةـينقتلا ةـــنامألا ءاـــضعأ ةعانصلاب فـــلكملا رــيزولا نّيــــعي
.”ررقم بجومب

: يتأي امب ةنجللا فلكت:2٤ ةداملا“

ةــــسراممل داــــمتعالا تابلطب ةــــقلعتملا تاــــفلملا ةـــسارد–
،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن

يقابلا( ....... ةــــعانصلاب فـــــلكملا رــــيزولل يأرـــــلا ءادــــــبإ–
.”................)رييغت نودب

مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ نـــمض جردــــت:٧ ةّداملا
تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722–٠2

 : يتأي امك ررحت ررـكم9٤ ةدام ،هالـعأ روــكذملاو٠2٠2ةنس

دهعتملا تامازتلالاو ماكحألاب لالخإ لك : رركم9٤ ةداملا“
موهفم يف ةديدجلا تابكرملا ينتقمو ءالكولا لبق نم اهب
هبحاص ضّرعي ،هب نيقحلملا طورشلا يرتفدو موسرملا اذه
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل
 .”امهب

يف امهيلع صوصنملا طورشلا ارتفد لدبتسي:٨ ةداملا
722–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاب يناثلاو لوألا نيقحلملا
ةــــنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا

اذهب نيـــــقحلــملا طورــــشلا يرــــتفدب ،هالــــــعأ روــــكذملاو٠2٠2
 .”موسرملا

يذيفنتلا موسرملا نم٠٥ ةداملا ماكحأ ممتت:٩ ةداملا
91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722–٠2 مقر
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2ةنس تشغ
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ةيروهمجلا )ىتح رييغت نودب( ......................:٠٥ ةداملا“
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

يف باتتكالا مهل قبس نيذلا تابلطلا يمدقم ىلع بجي
722-٠2 مـــقر يذـــيـــفـــنـــتـــلا موسرملاـــب قـــحـــلملا ،طورشلا رــــتــــفد
٠2٠2ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا

لبق ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممل ،هالعأ روكذملاو
لدـــــعملا ،طورـــشلا رتـــفد يف باــــتتكالا ،موـــــسرملا اذـــــــه رودــــــص
عاديإ ةداــعإو داــمتعالا ىلع لوــصحلل ،موــسرملا اذـــهب قــحلملاو
نم٥ ةداملا ماكحأل اقبط دامتعالا ىلع لوصحلا لجأ نم فلم
 .”موسرملا اذه

نـــــــم91و٠1و9و8و7 داوـــــــــملا ماـــــــكحأ ىــــــــغلت :٠١ ةداملا
ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

.”هالعأ روكذملاو٠2٠2ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1

ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــــه رــــشني:١١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام3 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر12 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي طورش رتفد
تاروطقملا فصنو تاروطقملاو تارايسلا ءالكو

ةديدجلا

لوألا لصفلا
فيراعتلاو عوضوملا

مــــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ماـــــكحأل اـــــقبط: ىلوألا ةّداملا
تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722–٠2

طاشن ةسرامم تاــيــفــيـــكو طورش دّدـــحـــي يذـــلا٠2٠2 ةـــنس
رـــتـــفد فدـــهـــي ،مـــمـــتملاو لدـــعملا ،ةدــــيدجلا تاراــــيسلا ءالــــكو
نأ بجي يتلا تايفيكلاو طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا

تاراـــيسلا ءالـــكو طاشن ةسراـــممل بلاـــطـــلا اـــهـــيـــف بتـــتـــكــــي
.ةديدجلا تاروطقملا فصنو تاروطقملاو

يناثلا لصفلا
ةيرادإلا طورشلا

.دامتعالا حنم تايفيكو طورش:٢ ةّداملا

يف خّرؤملا722–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط
يذلا٠2٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92
تاراــــيسلا ءالـــكو طاــشن ةــسرامم تاـــيفيكو طورـــش دّدــــحي
ءالــكو طاــشن ةـــسراممل طرتـــشي ،ممـــتملاو لدـــعملا ،ةدــــيدجلا
،ةدـــــــيدجلا تاروـــــطقملا فـــــصنو تاروــــطـقملاو تاراــــيسلا
.دامتعالا ىلع لوصحلا

ماكحأل لاثتمالا دامتعالا بلط مدقم ىلع بجي:3 ةّداملا
ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ممـــــــتملاو لدــــــعملا ،٠2٠2ةـــــــنس تـــــشــــــغ91 قــــــفاوــــملا1٤٤1
  .هالعأ روكذملاو

،اـــــصوصخ ،ةــــلاكوــلا دـــــــقع نـــــمضتي نأ بــــجي :4 ةّداملا
: ةيتآلا رصانعلاو تامازتلالا

: دقعلل ةماعلا ماكحألا *

،حوضوب نوددحـملا نوعّقوملاو فارطألا –

،ديدحتلا لاكشأو دقعلا ةيحالص ةدم –

،ةلمتحـملا تاضيوعتلا اذكو خسفلا ماكحأ –

)٥( سمخ نع لـقت نأ نــكمي ال يتلا دــقعلا ةدــمو ةـــيرصح –
،تاونس

92 يف خرؤملا722-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملل ةيعجرملا –
لدـــــعملا ،٠2٠2 ةــــنس تــــشغ91 قــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةــــجحلا يذ
،هالعأ روكذملاو ممتملاو

: تابكرملا *

،تابكرملا عاونأ –

قارــتحالا تاـــكرحم تاذ تاــبكرملل ثوـــلتلا سيـــياقم –
،يلخادلا

،نمألا ةمظنأو تازيهجت –

تابكرم ىلإ تاراــــــيسلا لــــيوحتل ةـــينقتلا بــــناوـــجلاب لـــــــفكتلا –
،ةصاخلا تارايسلا صخي اميف عيمملا لورتبلا زاغب ريست

ةرورــضلاب نوــكت يتلا اــهيلع قـــفتملا دـــيوزتلا رداـــصم –
.تابكرملل يلصألا جاتنإلا نادلب

: تاراهملاو ةقفارملا *

،عيزوتلا ةكبش ريوطتو ةماقإل ةينقتلا ةقفارملا –

،تاراهملا لقنو نيمدختسملا نيوكت –

،يراجتلاو ينقتلا لاجملا يف ةقفارملا –

دعب ام ةمدخل ةيجولونكتلاو ةينقتلا ةمولعملل لوصولا –
.)تايطعملا كنبل لوصولاو تايجمربو قئاثو( عيبلا

: تانامضلا *

،عّنصملا نامض ةدم –

قداـــصم ةــيعون تاذ وأ ةــيلصألا مزاوـــللاو راـــيغلا عـــطق –
،عّنصملا فرط نم اهيلع

وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطقب قوسلا ديوزتب مازتلالا –
نيتس ةدمل عّنصملا فرط نم اهيلع قداصملا ةيعونلا تاذ
،دقعلا خسف ةلاح يف ىتح ،تابكرملا قيوست دعب ارهش )٠6(

عاجرتسا اذكو ةيفخلا بويعلاو عينصتلا صئاقنب لفكتلا –
.تابكرملا
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ثلاثلا لصفلا
ةينقتلا طورشلا

I.تآشنملا : 

طاشن ةسراممل بتتكملا ىدل رفوتت نأ بجي :٥ ةّداملا
ةــمدخلو ضرــعلل ةــمئالم تآـــشنم ةدـــيدجلا تاـــبكرملا ليــــكو
دقع وأ ةيكلملا ةغيصب ،نيزختلاو رايغلا عطقو عيبلا دعب ام
  .تاونس )٠1( رشع نع لقت ال ةدمل راجيإلا

اهب ةقلعتملا تاحاسملاو تآشنملا هذه نوكت نأ بجي
.بلطلا عوضوم طاشنلل ةمئالم

نأب ،عيزوتلل هتكبش صخي اميف ،ليكولا مزلي:٦ ةّداملا
 .نيدمتعم نيعزوم ىلإ أجلي وأ /و ةصاخلا هتآشنم هل نوكت

ةيامحو نمألا لئاسو تآشنملا هذه يف رفوتت نأ بجيو
.تابكرملا

II.تازيهجتلا : 

تابكرملل عيبلا دعب ام ةمدخ نامضب ليكولا مزلي:٧ ةّداملا
ةــــينقتلا تالــهؤملاب نوــعتمتي نيــمدختسم ةـــطساوب ،ةـــعيبملا

.ةبولطملا ةينهملاو

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

،نامضلا اهيطغي يتلا ةيرودلا تاعجارملا –

،حيلصتلاو ةنايصلاو ةيانعلا –

ةــــــيعوــــنلا تاذ وأ ةـــــيلصألا مزاوـــــــللاو راــــيغلا عــــطق عـــيب –
.عّنصملا فرط نم اهيلع قداصملا

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

،ةدعاسملا تابكرم–

،)ريناكس( ةعشألاب صيخشتلا تاودأ–

،عفرلا تاودأو ةزهجأ–

،ةماعلاو ةصاخلا تاودألا–

،غيرفتلا تاودأ–

،تايراطبلا تالغشم /نحاشم–

،لسغلاو فيظنتلا تاودأ–

،طوغضملا ءاوهلا تانازخ–

،ءالطلاو لكيهلا لاغشأ مزاول–

،فييكتلا ماظنل ةنايصلاو صيخشتلا تاودأ–

.يئابرهكلا سايقلا ةزهجأ–

،حناملا ىدل دوزــتلاب ةديدجلا تابكرملا ليكو مزلي:٨ ةّداملا
ةدراولا تابكرملا تامالع وأ ةمالعّ الإ دروتسي ال نأب دهعتيو

 .هيف بتتكملا طورشلا رتفد يف

،ةديدجلا تابكرملا ءالكو فرط نم داريتسالا صخري ال
ةزهجملا تارايسلا ّالإ ،ةيحايسلا تارايسلا ةئفل ةبسنلاب

يــتلا3مـــس٠٠61 نــــع لقـــت وأ يواـــست ةــــعس تاذ تاـــــكرحمب
.رتل6.1 لداعت

ةدـــــيدجلا تاـــبكرـــملا عــــيبب لــــيكولل صـــــــــخري ال:٩ ةّداملا
لومعملا نمألا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا ةدروتسملا

اهساسأ ىلع مت يتلا عيزوتلا ةكبش راطإ يف ّالإ ايلود اهب
  .انوناق هدامتعا

تابكرم داريتسا مدعب تارايسلا ليكو دهعتي :٠١ ةّداملا
ىلـــع مت يــتلا هــعيزوت ةــكبش جراــخ نــيرخآ ءالــكو باــسحل

   .انوناق هدامتعا اهساسأ

III.نومدختسملاو نيوكتلا : 

نوعتمتي نومدختسم هل نوكي نأب ليكولا مزلي :١١ ةّداملا
.لاجملا يف ةيفاك ةينهم ةربخب وأ/و ةبولطملا تالهؤملاب

يمدختسمل انيوكت نمضي نأ ليكولا ىلع بجي :٢١ ةّداملا
: ىلع نيوكتلا اذه لمتشي نأ بجيو .عيبلا دعب ام ةحلصم

كيناكيملا صخي اميف ديدجلا جوتنملل مظتنم نيوكت –
،لكيهلاو

.تابكرملاب ةقلعتملا ايجولونكتلا يف لصاوتم نيوكت –

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

يف حناملا هب لفــكتي يذــلا نــيوكتلا ططـــخم دـــيدحت بـــجي
.ةلاكولا دقع

عبارلا لصفلا
ليكولا ىلع ةقبطملا عيبلا طورش

ةدــــــيدجلا تاـــــبكرــــملا رــــيتاوــــف رــــيرــــحت بــــجي:3١ ةّداملا
.حناملا عّنصملا فرط نم ةدروتسملا

يــتلا دوـــــــقعلا يف جردـــــي نأـــب لـــيكوــــــلا دـــــهعتي:4١ ةّداملا
٥2و32 ىلإ٥1و6 داوملا ماكحأ ،نيدمتعملا هيعزومب هطبرت
.اذه طورشلا رتفد نم٠3 ىلإ

ليكولا طبري يذلا عيبلا دقع نوكي نأ بجي:٥١ ةّداملا
722–٠2 مـقر يذـيـفـنـتـلا موسرملا ماـكــحأل اــقــباــطــم نوــبزــلاــب
ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤملا

ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش دّدحي يذلا٠2٠2
طورشلاو دعاوقلل اذكو ،ممتملاو لدعملا ،ةديدجلا تابكرملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

دـــــــــنس يف ّنيـــــــبملا عـــــيبلا رــــــــعس نوــــــكي نأ بـــــــجي:٦١ ةّداملا
ةعجارملل لباق ريغو ،اتباث ةديدجلا ةبكرملاب صاخلا ةيبلطلا

موسرلا لك باستحا عم رّرحي نأ بجيو .ةدايزلاب نييحتلل الو
تاــــــــعاطتقالاو تاــــضيفختلا ىلـــع ،ءاــــضتقالا دــــــنع ،يوـــــــتحيو
.ةحونمملا ايازملاو
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ليكولا فرـط نـم قـيبست عـــفد بـــلط ةــــلاح يف :٧١ ةّداملا
،غلبملا ةميق زواجتت نأ نكمي ال هنّإف ،ةيبلطلا ريرحت دنع

،عيبلا رعس نم )%٠1( ةئاملا يف ةرشع ،لاوحألا نم يأ يف
.موسرلا لك باستحا عم

ةديدجلا ةبكرملا ميلست لجأ زواجتي ّالأ بجي:٨١ ةّداملا
نـكـمـي هــنأ رــيــغ .اــموــي )٥٤( نيعــبرأو ةسمــخ ةدــم ةــبوــلـــطملا

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

مـــيلستب لـــــيكولا مزـــلي ،غــــلبملل يلــــكلا عـــفدلا ةـــــلاح يفو
،ةــــــيلاوملا ماــــيأ )7( ةــــعبسلا نوــــضغ يف ةدــــيدجلا ةــــبكرــــملا

ةدم يف اهميلست متي يتلا ةيئابرهكلا تابكرملا ءاـــــــنثتساب
 .ادحاو ارهش زواجتت ال

نــكمي ،ةــيبلطلا طورـــش مارـــتحا مدــــع ةــــلاح يف :٩١ ةّداملا
ضفر ةــلاــح يفو .يضارــتــلاــب لــح ىلع اــقــفــتي نأ نيفرـــطـــلا
يف ،مايقلا ليكولا ىلع بجي هّنإف ،حرتقملا لحلل نوبزلا

غــلبملا وأ قــيبستلا غــلبم عاـــجرإب ،ماـــيأ )8( ةـــينامث نوـــضغ
ةئاملا يف ةرشع اهردق ةدايز عم نوبزلل عوفدملا يلامجإلا
.عوفدملا غلبملا نم )٠1%(

لبق ةبولطملا صوحفلاب مايقلاب ليكولا مزلي:٠٢ ةّداملا
نـــم دـــكأتلا ضرـــغب كلذو ،نوـــبزلل ةدـــيدجلا ةــبكرملا ميــلست
.ةمدقملا ةيبلطلل ةمّلسملا ةبكرملا ةقباطم

ةـــــقدب يــعاري نأــب مــيلستلا دـــنع ليـــكولا مزـــــلي:١٢ ةّداملا
ةديدجلا ةبكرملل ةيفاضإلا تازيهجتلاو ةينقتلا تافصاوملا

نم ةيمكب ةدوزم نوكت نأ بجي يتلا ،ةيبلطلا عوضوم
 .لقألا ىلع ،ملك )٠٠1( ةئام ةفاسمل ريسلاب اهل حمست دوقولا

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

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

ةدـــــــــيدـــجلا تاــــــبكرـــملا بـــــيـــجتست نأ بـــــجي :٢٢ ةّداملا
ناخدلا ثاعبنا( ةئيبلا ةيامحو نمألا سيياقمل ،ةدروتسملا

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

حلاصم فرصت تحت عضي نأب ليكولا مزلي ،ةفصلا هذهبو
يف اــهــعضوــل ةــهــجوملا تاــبــكرملا فــنص ،ةــيالوــلـــل مـــجاـــنملا
: هاندأ ةنّيبملا اهب ةصاخلا ةينقتلا قئاثولا لكو قوسلا

نم اهيلع ارشؤم خسن )3( ثالث يف ةيفصولا تارشنلا–
،عّنصملا لبق

،ةطشنلا نمألا براجت رضاحم–

،ةنماكلا نمألا براجت رضاحم–

،ماعلا نمألا براجت رضاحم–

.ةئيبلا ةيامح براجت رضاحم–

بسح ،هالعأ ةروكذملا براجتلا رضاحم مدقت نأ بجي
وأ عّنصملا اهمّلسي نأ بــجيو ،تاـــبكرملا فـــنصو ةــــلاحلا

.٥2٠71OSIو٠2٠71OSI ةدمتعملا ةقباطملا مييقت تائيه

،ةدروتسملا ةديدجلا تابكرملا عضخت نأ بجي :3٢ ةّداملا
ةرشنلا ءوض ىلع تاّنيع ذخأب ةقباطملا ةبقارمل ،صصح يف

مت يــتلا ةــبكرــــملا فــــنص نــــــعّعنــصملا اـــهدـــعأ يــتلا ةـــــيـفصولا
وأ ءانيملا تآشنم ىوتسم ىلع ةبقارملا هذه زجنتو ،اهميلست
لبق كلذو ةيكرمجلا ةباقرلل ةعضاخلا قطانملا ىوتسم ىلع
 .ةكرمجلا ةيلمع

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

: ةصاخلا تابكرملا – )١

ىلـــع يوـــحت يتلا صاـــخشألا لـــقنل ةـــهجوملا تاــبكرملا
لقيو قئاسلا دعقم اهيف امب ،سولجلل دعاقم )9( ةعست ،رثكألا

: غلك٠٠٥3 نع اهنزو

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن–

ةبسنلاب ،)PSE، CSE( رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–
 ،3مس٠٠21 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا تابكرملل

ةـــــــبسنلاب ،ةـــــعرسلا تــــبثم وأ/و ةــــعرسلا دّدـــــحم ماـــــظن–
،3مس٠٠21 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا تابكرملل

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

ماـــكحألل ةــقباطم تاــتبثمو باـــكرلا عــيمجل نـــمأ مازـــح–
صخـي اـمـيـف ةـقـبـطملا سيـياـقـمـلـل ةـيـفوـتسمو ةـيـمـيـظــنــتــلا

،تامدصلا براجت

،ةيفلخلاو ةيمامألا دعاقملل سأرلا دنسم–

،)XIFOSI( لافطألا دعاقم دش ماظن–

يـــــمامألا جاـــــجزلا نـــم ميدــــسلا ةـــــلازإو بـــــيوذت زاـــــهج–
،يفلخلاو

.يمامألا بكاّرلاو قئاسلل نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن–

: ةريغصلا ةنحاشلا  – )٢

يلاـــمجإلا نزوــلا تاذ عــئاضبلا لــــقنل ةـــهجوملا تاــــبكرملا
: غلك٠٠٥3 نع لقي يذلا ةلومحلاب صخرملا

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن –

،ةعرسلا تبثم وأ/و ةعرسلا دّدحم ماظن–

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

،ةــيـمـيـظـنـتــلا ماـــــكــحألل ةـــــــــقــباــطــم تاــــــــتــــبــثــمو نــــمأ مازــــح–
،تامدصلا براجت صخي اميف ةقبطملا سيياقملل ةيفوتسمو
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،دعاقملا عيمجل سأرلا دنسم–

،يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

،نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن–

ةروصقـــم نيب سيـــياـــقـــمـــلـــل بيـــجـــتسي لصفــــلا زــــجاــــح –
نم ةريغصلا تانحاشلل ةبسنلاب نحشلا ةقطنمو ةدايقلا

.nogruofعون

: قيرطلا راّرجو تانحاشلا – )3

يلاــــمجإلا نزوـــلا تاذ عـــئاضبلا لــــقنل ةـــهجوملا تاـــبكرملا
: غلك٠٠٥3 قوفي وأ يواسي يذلا ةلومحلاب صخرملا

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

تاــبكرملل تازاـــغلا جورـــخ ماــمص ىلع وأ يـــئام لهـــمم–
ةلومحلاب هــب حومسملا يلامجإلا نزولا يواـــسي وأ قوفي ثـــيح
،انط91

،ةعرسلا تبثم وأ/و ةعرسلا دّدحم ماظن–

يف اـــــــهيلع صوـــــصنملا ىوــــصقلا ةــــعرسلا دــــش ماــــظن–
،رورملا ةكرح مكحي يذلا ميظنتلا

ةــيــمــيــظــنــتــلا ماــكـــــحألل ةــقــباــطــم تاــتـــبـــثـــمو نـــــمأ مازـــح–
،تامدصلا براجت صخي اميف ةقبطملا سيياقملل ةيفوتسمو

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

تارارجل ةبسنلاب فيوجتلا نم مامألا يف ةيامح زاهج–
،قيرطلا

،ةيبناج ةيامح–

،ةعرسلا ليجست دادع–

،دعاقملا عيمج يف سأرلا دنسم–

،يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

،نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن–

.نيطلا ةظفاح–

: ةروطقملا فصنو ةروطقملا – )4

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن–

،فيوجتلا نم ةياقولل يفلخ زاهج–

،ةيبناج ةيامح–

،رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–

.نيطلا ةظفاح–

نزوـــــلا تاذ ةرـــــطخلا داوملا لـــــقـــــن تاـــــبـــــكرمل ةـــــبسنـــــلاـــــب
٠٠٥3 قوفي وأ يواسي يذلا ةلومحلاب صخرملا يلامجإلا

يف ،لمعت نأ وأ هب لومعملا ميظنتلا قباطت نأ بجي ،غلك
لقأ نوكت نأ نود ايلود اهب لومعملا سيياقملاب ،كلذ بايغ
.عّنصملل يلصألا دلبلا يف ةقبطملا كلت نم

: ةنيدملا جراخ لقنلا تالفاح– )٥

ةعست نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا صاخشألا لقن تابكرم
نيب ام لقنلل ةهجوملاو قئاسلا دعقم اهيف امب ،دعاقم )9(
: ندملا

،SBA تالجعلا لفقل داضم ماظن–

،)PSE، CSE( رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–

 ،اس / ملك٠٠1 ـب ةعرسلا دـش ماـظن وأ ةعرسلا دّدــحم ماـظن–

،ةعرسلا ليجست دادع–

،بالقنالا دض ماظن–

،قئاسلل ةبسنلاب قلغلاب ريكذتلا ماظنب دوزم نمأ مازح–

،دعاقملا عيمجل نمأ مازح –

،دعاقملا عيمجل سأرلا دنسم–

.يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

: ةنيدملا يف لقنلا تالفاح – )٦

ةعست نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا صاخشألا لقن تابكرم
: يرضحلا لقنلل ةهجوملاو قئاسلا دعقم اهيف امب ،دعاقم )9(

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن–

،)PSE، CSE( رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–

،اس / ملك٠8 ـب ةعرسلا دش ماظن

،ةعرسلا ليجست دادع–

،قئاسلل ةبسنلاب قلغلاب ريكذتلا ماظنب دوزم نمأ مازح–

،قئاسلا دعقمل سأرلا دنسم–

.يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج–

: ةيرانلا تاجاردلا– )٧

،اهيلع قداصملا ةيامحلا ةذوخ–

تاجاردلل ةبسنلاب،SBA تالجعلا لفقل داضم ماظن–
،ج و ب فنص نم ةيرانلا

،ةيزكرم وأ ةيبناج زئاكر–

.)تماص( جيجضلا ثاعبنا دض زاهج–

ةديدجلا تابكرملاّ الإ ليكولا ّملسي نأ نكمي ال :4٢ ةّداملا
مجانملا حلاصم فرط نم ةقباطملا صحف لحم تناك يتلا

92 يف خرؤملا٤1–1٠ مقر نوناقلا نم2٤و7 نيتداملل اقبط
قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىداـمـج
لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
.ةـبوـلــطملا ةــيرادإلا تاءارــجإلا عوــمــجــم لاــمــكــتساو ،مــمــتملاو
ىلإ ةديدجلا تابكرملل لوصو لك دنع ،مدقي نأب ليكولا مزليو
 : ةيتآلا قئاثولا ،ةيالولل مجانملا حلاصم
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تاــــيعجرم لــك رــفوت ناـــمضب ليـــكولا دــــهعتي :٩٢ ةّداملا
اهيلع قداصم ةيعون تاذ وأ ،ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق
فقوتلا لاح يفو .هنزخم ىوتسم ىلععّنصملا فرط نم
ربع ،نمضي نأب ليكولا مزلي ،دقعلا خسف وأ طاشنلا نع

وأ ،ةــيلصألا مزاوــللاو رايغلا عــطق رــيفوت ،عــيزوتلل هـــتكبش
اهاندأ ةدملعّنصملا فرط نم اهيلع قداصم ةيعون تاذ

.ارهش )٠6( نوتس

يف ةددــــــــحـــملا ةـــــفاــــــــسملا قوـــــــــفت وأ يواــــــــست:٠3 ةّداملا
: ناـــمضلا

)٠6( نيتس دودح يف ملك )٠٠٠.٠21( فلأ نيرشعو ةئام –
 ،تارايسلل ةبسنلاب ارهش

)٥1( رشع ةسمخ دودح يف ملك )٠٠٠8( فالآ ةينامث –
.ةيرانلا تاجاردلل ةبسنلاب ارهش

صخي اميف حناملا عّنصملا هّرقي يذلا نامضلا قّبطيو
طورش جردت نأ بجيو ،تاروطقملا فصنو تاروطقملا

اــقــبــط ةدـــعملا ناـــمضلا ةداـــهش يف ةـــحارص ناـــمضلا ذـــيـــفـــنـــت
نوبزلل ابوجوةمّلسملاو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل
نودب ليكولا قتاع ىلع نامضلا عقيو .ةبكرملا ميلست دنع
.نوبزلا ىلع ةيفاضإ فيلاكت

،داــــمتعالا بــــحس ةــــلئاط تــــحت ،لــــيكولا مزـــــلي:١3 ةّداملا
ةــطــبــترملا ةــيــمــيـــظـــنـــتـــلا طورــشلـــل ةـــعـــجارـــم لـــك مارــتـــحاـــب

.ليكولا طاشن ةسراممب

ةفلكملا ةرازولا ىلإ لسري نأـب ليكولا مزلي :٢3 ةّداملا
راجيإو ةلاكولا دقعل ديدجت لك ،ةمظتنم ةفصب ،ةعانصلاب
.اهتيحالص يهتنت يتلا ،يراجتلا لجسلا اذكو تآشنملا

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

تاشروو نـــيزختلا تآـــشنم صـــخي اـــميف عـــيزوتلل هــــتكبش
ضرعلا طاقن اذكو رايغلا عطق نزاخمو عيبلا دعب ام ةمدخ
.عيبلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليكولا طاشنل بتتكملاب فيرعتلا
: ةكرشلا مسا

: يئابجلا فيرعتلا مقر
: ينوناقلا لكشلا

 : ةكرشلا لامسأر
: نيطوتلا /رقملا ناونع
: ةيالولا
: فتاهلا
: سكافلا
: ينورتكلإلا ديربلا
 : ينورتكلإلا عقوملا
: رّيسملا بقلو مسا

،ةملتسملا ةعاضبلا مئاوق–

،نحشلا دنس–

،لوصولاب راعشإ–

،حناملا عّنصملا فرط نم ةدعملا ءارشلا ريتاوف–

.تابكرملا مالتسا رضاحم نم خسن–

مـــيلستب ،ةــــبكرــملا عـــيب دــــنع ،لــــــيكولا مزــــلي:٥٢ ةّداملا
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي نأ بجيو ،نوبزلل لماكلا فـلملا

فرط نم وأ ليكولا فرط نم ةاضمم عيبلا ةداهش–
،دمتعملا هليكو

هليكو فرط نم وأ ليكولا فرط نم ةدعملا ةروتافلا–
،دمتعملا

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

،هلثمم وأ عّنصملا فرط نم

.لصفملا يكرمجلا حيرصتلا نم ةخسن–

راهشإلا لاكشأ لك نع عانتمالاب ليكولا مزلي :٦٢ ةّداملا
نــمأ ىلع ةرـــيـــطخلا تاـــفرصتـــلا عـــيـــجشت اـــهـــنأش نـــم يتـــلا

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

سماخلا لصفلا
تايلوؤسملاو تانامضلا

لـــــــفكتلاب لـــــيكولا دــــــهعتي ،ناـــــمضلا راـــــطإ يف:٧٢ ةّداملا
بوـيـعـلاو عـيـنصتـلا صئاـقـن اـهــيــف نوــكــت يتــلا تاــبــكرملاــب
مزاوـــللاو راــيغلا عــطق لادــبتسا اذــكو ،ةـــيفخلا وأ/و ةرـــهاظلا

ىـــطغم بــيع ةــنياعم لاـــح يفو .لاــمعتسالل ةـــحلاصلا رـــيغ
مدــقــي نأ بجــيو .ةــبــكرملا لادــبــتسا بجــي هــّنإف ،نامضلاب
مزتلي نأ ةـطيرش ،ةــمّلسملا ةبـكرملا ناـــمض نوـــبزلل لـــيكولا
مارـــــتحاو ةـــــيرودـــــلا تاـــــعجارـــملا عــــيمجب ماــــيقلاب نوـــــبزـــــلا
.عّنصملا تاداشرإ

ةــــجاردلا وأ ةــــصاخلا ةراـــيسلا فــــقوت لاـــــح يف :٨٢ ةّداملا
،ناــمضلا راــطإ يف جردــنــي يذــلا حــيــلصتــلا ضرــغــب ةـــيراـــنـــلا
ىلع ةبكرم عضوب ليكولا مزلي ،مايأ )7( ةعبس قوفت ةرتفل
ماكحأ ةلاح يف ّالإو ،نوبزلا فرصت تحت ،لادبتسالا هجو
ةـــبسنـــلاـــبو .لـــقأ ةدـــم ىلع صنــــت نيفرــــطــــلا نيب ةــــيدــــقاــــعــــت
،تاــنــحاشلاو ،ةرــيــغصلا تاــنــحاشلا : عوــن نــم تاــبــكرــمـــلـــل
لقنلا تالفاحو ،ةنيدملا يف لقنلا تالفاحو ،قيرطلا راّرجو
مزــلــي ،ةروــطــقملا فصنو ةروــــــــطــــــــقملاو ،ةــــــــنــــــــيدملا جراـــــــــخ
اذه نع مجانلا حبرلا نادقف لـباـقـم نوـبزـلا ضيوـعـتـب لـيـكوــلا
.ةعنقم قئاثوب اتبثم نوكي يذلا فقوتلا



43  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع ناضمر٧٢
23م١٢٠٢ ةنس ويام٩

تابكرملاب ةصاخلا تانايبلا

يملاعلا فيرعتلا زمرحناملا عّنصملا مسا)*(زارطلا)تامالعلا( ةمالعلا
)عينصتلا نكامأ( ناكم)**(IMWعنصملل

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

)OSI. AN  ٠873  رظنأ(IMW نيعنصملل يملاعلا فيرعتلا زمر )**(
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عضاخلا عدوتسـملاو ،عيبـلا دعب اـم ةمدـخ تاشرو ،رايـغلا عطـق نزاخم ،تابكرملا نيزخت ،ضرـعلا ةـعاق ،رقـملا : تآشـنملا )*(
.ءاضتقالا دنع ،ةيكرمجلا ةباقرلل

ليكولا تآشنم

)٢م( اهنم ةينبملا)٢م( ةحاسملاةيالولاناونعلا)*( نييعتلا
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ةـيئاـصحإ تاموـلعـم

 : ةكرشلا مسا

 :رقملا ناونع

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

)تادحولا( تابكرملا عيبو داريتسا –

عيبلاداريتسالا)*( ةبكرملا عون

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

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

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

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةروطقم ،ةنيدملا جراخ لقن ةلفاح ،ةنيدملا يف لقن ةلفاح ،قيرط راّرج ،ةنحاش ،ةريغص ةنحاش ،)خ.س( ةصاخ ةرايس : )*(
.ةيران ةجاردو ةروطقم فصنو
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 دهعت ةقاطب

:)ةكرشلا مسا وأ مسالاو بقللا( هلفسأ عّقوملا انأ

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

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

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

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

   حّرصأ –١

  ،طورشلا رتفد دونبو لوعفملا يراسلا ميظنتلاب ملع ىلع يننأ–

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

: دهشأ  –٢

  ،ةحيحص دامتعالا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا لك ّنأ–

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

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

  : يتأي امــب مزتلأ –3

.ةيلصألا عينصتلا نادلب نم ّالإ تابكرملا داريتساو مألا ةكرشلا - عّنصملا عم ةلاكو دقع ماربإ–

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

  ،دامتعالا بلط فلم يف ةدراولا تامولعملا يف ليدعت يأب ،لاجآلا رصقأ يف ،ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم مالعإ–

ةمئاقلا اذكو ،يسادس لك يف تاعيبملاو تادراولا مجحو ليغشتلاو تارامثتسالا روطتب ةقلعتملا تايئاصحإلا لاسرإ–
.ةيرهش ةفصب نئابزلل ةيمسالا

.تاكرشلا حلاصل تابكرملل عيب ةيلمع لك دنع ةعانصلا ةرازو ةقفاوم بلط–

.تاونس )3( ثالث ةدم يف يعيبط صخش لكل ةدحاو ةصاخ ةبكرم ّالإ عيب مدع–

ّالإ ءانتقا مدعب ،دقعلا اذه ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،ءالؤه نم امراص ادهعت ،صاوخلل ةيحايسلا تارايسلا عيب دقع يف جاردإ–
)3( ثالث لالخ ،ينطولا بارتلا ىلع مهطاشن نيسرامملا نيدمتعملا مهيعزوم وأ/و ءالكولا عومجم ىدل ةدحاو ةيحايس ةرايس
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل هبحاص عضخي مازتلالا اذهب لالخإ لك نأو ،ةيلاتتم تاونس

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

عّقوملا ةفصو عيقوتلا
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 يعيبطلا صخشلا ةهازنب حيرصتلا

............................................................................................)ةدقاعتملا ةحلصملا نييعت( : ةدقاعتملا ةحلصملاب فيرعتلا–١

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

............................................................................................................................................................................. : عوضوملا–٢

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

: ليكولا طاشنل دامتعالل بتتكملا ميدقت–3

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

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

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

 : فرصتي

  ،هباسحلو همساب

: )ةكرشلا ةيمست( اهلثمي يتلا ةكرشلا باسحلو مساب

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

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

 يئاصحإلا فيرعتلا مقرو ينورتكلإلا ديربلاو سكافلا مقرو فتاهلا مقرو ناونعلا

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

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

  : ةكرشلل ينوناقلا لكشلا

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

......................................................................................................................................................................................................
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: بتتكملا حيرصت–4

ةوشرلا ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نيلثمملا وأ ّيدل نيمدختسملا نم دحأ الو ،ايصخش انأ نكأ مل ينأب حرصأ

.نييمومع ناوعأ ةوشر ةلواحم وأ

ةلواحم وأ ةوشرلا ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نيلثمملا وأ ّيدل نيمدختسملا نم دحأ وأ ،ايصخش انأ تنك

.نييمومع ناوعأ ةوشر

)مكحلا نم ةخسن قافرإو رداصلا رارقلاو ،تاعباتملا هذه ةعيبط حضوت(

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

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

نود ،دامتعالا رادصإ تاءارجإ دعب وأ ءانثأ وأ لبق داسفلا وأ زيحتلا ىلع تباث ليلد فاشتكا ةلاح يف هنأب علّطم ينأ حرصأ

ليجستو دامتعالا بحس اميس الو ،يرسق ءارجإ يأ ذاختال ايفاك اببس لكشي نأ نكمي ،ةيئاضقلا تاعباتملاب لالخإلا

ءالكو طاشن ةسراممل دامتعا ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا نم نيعونمملا نييداصتقالا نيلماعتملا ةمئاق يف ينعملا صخشلا

.ةديدجلا تابكرملا

: بتتكملا تامازتلا–٥

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

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

.دامتعالا بلط ةبسانمب ،هتعيبط تناك امهم ازايتما وأ ةأفاكم ،رخآ نايك وأ صخش يأل وأ هسفنل اّمإ ،ةرشابم

.اهب حومسملا عيبلا تاكبش نم ةقّوسملا تابكرملا راسم ليوحت اهنأش نم ةبراضم ةيلمع لك ةحفاكمب مزتلأ

ضرعتلا ةلئاط تحت ،ةهيزنو ةحيحص ،هالعأ ةروكذملا ةذختملا تامازتلالاو تاحيرصتلاو ةمدقملا تامولعملا ّنأ دهشأ

نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 يف خرؤملا6٥1–66 مقر رمألا نم612 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطتل

.ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

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

بتتكملا ءاضمإ

.)بتتكملا متخو يضمملا ةفصو مسا(
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 يناثلا قحلملا
طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحـي طورش رتفد

ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ءالكو

لوألا لصفلا
فيراعتلاو عوضوملا

722–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
٠2٠2 ةنستشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا
تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا
ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي ،ممتملاو لدعملا ،ةديدجلا
بــــــلاـط اــــــهــيــف بــــتــتــكــي نأ بــــجــي يـــتــلا تاـــــيــفــيــكــلاو طورـــشلا

.ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ءالكو طاشن ةسراـمم

يناثلا لصفلا
ةيرادإلا طورشلا

.دامتعالا تايفيكو طورش:٢ ةّداملا

خرؤملا722–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت
يذلا٠2٠2ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف

تاــبــكرملا ءالــكو طاشن ةسرامم تاـــيـــفـــيـــكو طورش ددـــحـــي
ءالـكو طاشن ةسراـــممل طرتشي ،ممتملاو لدعملا ،ةديدجلا
  .دامتعالا ىلع لوصحلا ،ةديدجلا ةكرـــحـــتملا تالآلا

ماـــكحأل لاـــثتمالا داـــمتعالا بـــلط مدـــقم ىلـــع بــــجي :3 ةّداملا
ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا722–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠2٠2ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1
  .هالعأ

تابجاولا ،اصوصخ ةلاكوــلا دقع نمضتي نأ بجي:4 ةّداملا
: ةيتآلا رصانعلاو

: دقعلل ةماعلا ماكحألا *

،حوضوب نوددحـملا نوعّقوملاو فارطألا–

،ديدجتلا لاكشأو دقعلا ةيحالص ةدم–

،ةلمتحـملا تاضيوعتلا اذكو خسفلا ماكحأ –

،تاونس )٥( سمخ نــع لــقــت ال دقع ةدمو ةيرصحلا –

يف خرؤملا722-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملل ةيعجرملا –
لدعملا ،٠2٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92
.هالعأ روكذملاو ممتملاو

: ةكرحتملا تالآلا *

،ةكرحتملا تالآلا عاونأ –

تاكرحمب ةدوزملا ةكرحتملا تالآلل ثولتلا سيياقم –
،يلخادلا قارتحالا

عم قفاوتت نأ بجي يتلا اهيلع قفتملا ديوزتلا رداصم –
.تابكرملل يلصألا عنصلا نادلب

  : تاراهملاو ةقفارملا

،عيزوتلا ةكبش ريوطتو ةماقإل ةينقتلا ةقفارملا –

،تاراهملا لقنو نيمدختسملا نيوكت –

،يراجتلاو ينقتلا لاجملا يف ةقفارملا –

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

: تانامضلا *

  ،عنصملا نامض ةدم –

قداصملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق –
  ،عّنصملا فرط نم اهيلع

وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطقب قوسلا ديوزتب مازتلالا –
نيتس ةدملعّنصملا فرـــط نـــم اهيلع قداصملا ةيعوــنلا تاذ
خسف ةلاح يف ىتح ،ةكرحتملا تالآلا قيوست دعب ارهش )٠6(
 ،دقعلا

عاجرتسا اذكو ،ةيفخلا بويعلاو عينصتلا صئاقنب لفكتلا –
.ةكرحتملا تالآلا

ثلاثلا لصفلا
ةينقتلا طورشلا

I.تآشنملا : 

طاشن ةسراممل بتتكملا ىدل رفوتت نأ بجي :٥ ةّداملا
ضرــعــلــل ةــمــئالــم تآشنــم ،ةدــيدجلا ةــكرــحــتملا تالآلا لــيــكو
وأ ةيكلملا ةغيصب ،نيزختلاو رايغلا عطقو عيبلا دعب ام ةمدخو
 .تاونس )٠1( رشع نع لقت ال ةدمل راجيإ دقع

اهب ةقلعتملا تاحاسملاو تآشنملا هذه نوكت نأ بجي
.بلطلا عوضوم طاشنلل ةمئالم

نأب ،عيزوتلل هتكبش صخي اميف ليكولا مزلي:٦ ةّداملا
 .نيدمتعم نيعزوم ىلإ ءوجللا وأ/و ةصاخلا هتآشنم هل نوكت

ةيامحو نمأ لئاــسو تآــشنملا هذـــه يف رـــفوتت نأ بـــجيو
.ةكرحتملا تالآلا

II.تازيهجتلا : 

ةلقنتم تاشرو لـيكولا ىدـــل رــفوتت نأ نّيـــعتي:٧ ةّداملا
.نوبزلا عقوم يف تاحيلصتلا نامضل

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

.ةبولطملا ةينهملاو

،صوصخلا ىلع ،عيبلا دعب ام ةحلصم نمضتت نأ بجي
  : ةيتآلا تامدخلا
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ليكولا فرط نم قــيبست عفد بلط ةلاح يف :٧١ ةّداملا
غلبملا ةميق زواجتت نأ نكمي ال هنإف ،ةيبلطلا ريرحت دنع
عم ،ةكرحتملا ةلآلا عيب رعس نم ةئاملا يف )٠2( نيرشع
.موسرلا لك باستحا

ةكرحتملا ةلآلا ميلست لجأ زواجتي ّالأ بجي :٨١ ةّداملا
نـــكمي هــنأ رــيغ .اـــموي )٠9( نيــعست ةدـــم ةـــبولطملا ةدـــيدجلا

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

ةبكرملا ميلستب ليكولا مزلي ،غلبملل يلكلا عفدلا ةلاح يف
.ةيلاوملا مايأ )7( ةعبسلا نوضغ يف ةديدجلا

نكمي ،ةــيبلطلا طورــش مارــــتحا مدـــــع ةـــــلاح يف:٩١ ةّداملا
.يضارــتــلاــب لـــح ىلع اقفتي نأ نيفرـــطلا

ىلع بجي هنإف ،حرتقملا لحلل نوبزلا ضفر ةــلاــح يفو
غلبم عاجرإب ،مايأ )8( ةينامث نوضغ يف ،مايقلا ،ليكولا
ةداــيز عــم نوــبزــلــل عوــفدملا يلاـــمـــجإلا غـــلـــبملا وأ قـــيـــبستـــلا

.عوفدملا غلبملا نم )%٠1( ةئاملا يف ةرشع اهردق

ةـــبولطملا تاــصوحفلاب ماــيقلاب لـــيكولا مزــــلي :٠٢ ةّداملا
ضرــــغب كلذو نوــبزلل ةدــيدجلا ةــكرحتملا ةــلآلا مـــيلست لـــبق
.ةمدقملا ةيبلطللةمّلسملا ةبكرملا ةقباطم نم دكأتلا

ةــــقدب يـــــعارــي نأــب مــيلستلا دــنع لـــيكولا مزــــلي :١٢ ةّداملا
ةـــلآلاب ةــصاخلا ةـــيفاضإلا تازـــيهجتلاو ةـــينقتلا تاـــفصاوملا
نوكت نأ بجي يتلا ،ةيبلطلا عوضوم ةديدجلا ةكرحتملا

ةـئام ةــفاسمل رــيسلاب اــهل حــمست دوـــقولا نـــم ةـــيمكب ةدوزـــم
.لقألا ىلع ،رتموليك )٠٠1(

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

 .ةيزيلجنإلا وأ ةيسنرفلاو ةينطولا نيتغللاب

ةــبيقحب ةدوزـــم ةدـــيدجلا ةـــكرحتملا ةـــلآلا مّلـــست نأ بــــجي
.)تاودأ( حيتافملا

ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ّالإ ليكولا مــّـلسي ال :٢٢ ةّداملا
ةفلكملا حلاصملا فرط نم ةبقارملا صحف لحم تناك يتلا

٤1–1٠ مـــــقر نوـــــناقلا نـــم2٤و7 نيـــتداــملل اـــــقبط ،مــــــجانملاب
تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىداـمـج92 يف خرؤملا

قرـطـلا رـبـع رورملا ةـكرـح مـيـظـنــتــب قــلــعــتملاو1٠٠2 ةنس
عوـمــجــم لاــمــكــتساو ،مــمــتملاو لدــعملا ،اــهــنــمأو اــهــتــمالسو
.ةبولطملا ةيرادإلا تاءارجإلا

ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا بيجتست نأ بجي :3٢ ةّداملا
اــــــمــيس ال ،ةـــــئيــبــلا ةــــياــمــحو نــــــمألا ســـــيــياــقمل ةدروـــــــتسملا

جـــيجضلاو ةـــماسلا تازاــــغلاو ناـــخدلا تاـــثاعبنا صـــخي اـــــم
وأ ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا
.ايلود اهب لومعملا سيياقملل كلذ بايغ يف بيجتست نأ

 ،نامضلا اهيطغي يتلا ةيرودلا تاعجارملا –

  ،حيلصتلاو ةنايصلاو ةيانعلا –

ةـــيعوـــنلا تاذ وأ ةـــــيلــصألا مزاوــــــللاو راـــــيغلا عــــــطق عـــــيب –
.عّنصملا فرط نم اهيلع قداصملا

ّالأب دــهعتيو ،حــناملا ىدــل دوزــتلاب لـــيكولا مزـــلي :٨ ةّداملا
.طورشلا رتفد يف ةدراولا تابكرملا تامالع ّالإ دروتسي

ةـــــــكرـــحتملا تالآلا عـــــيبب لــــيكوــــلل صـــــخري ال :٩ ةّداملا
نمألا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا ،ةدروتسملا ةديدجلا
ىلع مت يتلا عيزوتلا ةكبش راطإ يف ّالإ ،ايلود اهب لومعملا
.انوناق هدامتعا اهساسأ

ةــكرحتم تالآ دارــــيتسا مدـــــعب لــــيكولا دـــــهعتي :٠١ ةّداملا
ىلع مت يتلا عيزوتلل هتكبش جراخ نيرخآ ءالكو باسحل

  .انوناق هدامتعا اهساسأ

III.نومدختسملاو نيوكتلا :

نوـــــــمدــــختسم هــــل نوــــكي نأـــب لـــــــيكوـــلا مزـــــلي:١١ ةّداملا
ةيفاك ةينهم ةربخب وأ/و ةبولطملا تالهؤملاب نوعتمتي

.لاجملا اذه يف

يمدختسمل نيوكتلا نامض ليكولا ىلع بجي :٢١ ةّداملا
نـــيوـــكــــت لاـــمـعأ ناـــمضب مزـــلـــيو .عــــيــــبــلا دــــعــــب اــــم ةــــحــــلصم
مـهـفراــعــم ديدجتو عيزوــتلل هتــكــبشل نيعباــتــلا نيمدـخــتسملا

.مهاوتسم نيسحتو

عبارلا لصفلا
ليكولا ىلع ةقبطملا عيبلا طورش

ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ريتاوف ريرحت بجي:3١ ةّداملا
.حناملاعّنصملا فرط نم ةدروتسملا

يــــــتلا دوـــــــقـــعلا يف جردــــي نأـــب لـــيكوـــلا دــــهعتي :4١ ةّداملا
نم92 ىلإ٤2و22 ىلإ٥1و6 داوملا ماكحأ هيعزومب هطبرت
.اذه طورشلا رتفد

ليكولا طبري يذلا عـيبلا دــــقع نوــــكي نأ بـــــجي :٥١ ةّداملا
722–٠2 مـقر يذـيـفـنـتـلا موسرملا ماـكــحأل اــقــباــطــم نوــبزــلاــب
ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا

ءالـــكو طاـــشن ةسرامم تايــفيكو طورـــش دّدـــحـي يذـــلا٠2٠2
طورشلاو دعاوقلل اذكو ،ممتملاو لدعملا ،ةديدجلا تابكرملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

دنس يف نّيبـملا عــيـبلا رــعـس نوــكـي نأ بـجي :٦١ ةّداملا
لــباـق رـــيـــغو اـــتـــباـث ةدــــيدجلا ةــــبــــكرملاــب صاخلا ةــــيــــبــــلــطـــلا
عم ررــحــي نأ بجــيو .ةداــيزــلاــب نييحتلل الو ةعجارـــمـــلـــل
ىلع ،ءاضتـــــقالا دـــــنــــــع ،يوــــــتــــــحــــــيو موسرــــــلا لــــــك باستــــــحا
اذـــكو ةــــحوــــنــــمملا اــــيازملاو تاــــعاــــطــــتــــقالاو تاضيــــفــــخــــتــــلا
لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةيئابجلا تازايتمالا

.هب
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ليكولا طاشنل بتتكملاب فيرعتلا

: ةكرشلا مسا

: يئابجلا فيرعتلا مقر

: ينوناقلا لكشلا

 : ةكرشلا لامسأر

: نيطوتلا /رقملا ناونع

: ةيالولا

 : فتاهلا

: سكافلا

: ينورتكلإلا ديربلا

 : ينورتكلإلا عقوملا

: رّيسملا بقلو مسا

فرصت تحت عضي نأب لـــــيـــــكوـــــلا مزـــــلـــــي ،ةـــــفصلا هذـــــهـــــبو
ةهجوملا ةكرحتملا ةلآلا فنص مجانملل ةيئالولا حلاصملا
.اهب ةصاخلا ةينقتلا قئاثولا لكو قوسلا يف اهعضول

سماخلا لصفلا

تايلوؤسملاو تانامضلا

ناـــمض نوـــبزلا ةدـــئافل لـــيكولا مدــــقي نأ بــــجي:4٢ ةّداملا
حــناملا عّنــصملا فرــط نـــم قـــبطملا ةدــــيدجلا ةــــكرحتملا ةلآلا

ةــيرودــلا تاــعــجارملاــب ماــيــقــلاــب نوــبزــلا مزتلي نأ ةــطـــيرش
 .عّنــصملا تاداــشرإ مارــتحاو

ةلآلاب ،ناـــمضلا اذـه راطإ يف ،لــــــفكتلاب لــــيكوـــلا دـــــــهعتيو
عـــيـــنصتـــلا صئاـــقـــن اــهــيــف نوــكــت يتــلا ةدـــيدجلا ةـــكرــــحــــتملا

رايغلا عطق لادبتسا اذــكو ،ةــيــفخلا وأ/و ةرهاظلا بويعلاو
.لامعتسالل ةحلاصلا ريغ مزاوللاو

ةحارص نامضلا ذيفنت طورش جردت نأ بجي :٥٢ ةّداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةدعملا نامضلا ةداهش يف

ةكرحتملا ةلآلا ميلست دنع نوبزلل ابوجوةمّلسملاو ،امهب
.ةديدجلا

رثكأل ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلل فقوت ةلاح لك:٦٢ ةّداملا
اذه نم ءادتبا ،ليكولا مزلي ،نامضلا راطإ يف )1(رهش نم
نـع مـجاـنـلا حـبرـلا نادـقـف لـباـقـم نوــبزــلا ضيوــعــتــب ،خــيراــتــلا
.ةعنقم قئاثوب اتبثم نوكي يذلا فقوتلا

تاـــيعجرم لــــك رـــفوت ناـــمضب لـــيكولا دــــهعتي :٧٢ ةّداملا
قداــــصملا ةــــيعونلا تاذ وأ ،ةـــــيلصألا مزاوـــــللاو راــــيغلا عــــطق
 .هنزخم ىوتسم ىلع ،عّنصملا فرط نم اهيلع

ليكولا مزلي ،دقعلا خسف وأ طاشنلا نع فقوتلا ةلاح يفو
راـيــغــلا عــطــق رــيــفوــت ،عــيزوــتــلــل هــتــكــبش رــبــع ،نــمضي نأب
فرط نم اهيلع قداصملا ةيعونلا تاذ وأ ،ةيلصألا مزاوللاو
.ارهش )٠6( نوتس اهاندأ ةدمل عّنصملا

،داـــــمتعالا بــــحس ةــــلئاط تـــحت ،لــــيكولا مزـــــلي :٨٢ ةّداملا
ةـطـبـترملا ةـيـمـيـظـنـتـلا طورشلـل ةـعـجارـم لـك عـم فـيــكــتــلاــب

.ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ليكو طاشن ةسراممب

ةـــفلكملا ةرازوــلا ىلإ لــسري نأــب لـــيكوــلا مزــــلي :٩٢ ةّداملا
راجيإو ةلاكولا دوقعل ديدجت لك ،ةمظتنم ةفصب ،ةعانصلاب
.اهتيحالص يهتنت يتلا ،يراجتلا لجسلا اذكو تآشنملا

ةينعملا حلاصملا ىدل حيرصتلاب ءالكولا مزــلي :٠3 ةّداملا
ىوتسم ىلع أرطي رييغت لكب ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

تاشروو نـيزـخـتـلا تآشنـم صخـي امــيــف عيزوتلل مهتكــبش
ضرعلا طاقن اذكو رايغلا عطق نزاخمو عيبلا دعب ام ةمدخ
.عيبلاو
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 تابكرملاب ةصاخلا تانايبلا

.يئاهنلا اهلامعتساو ةلآلا زارط ) *(

)OSI AN ٠873  رظنأ(IMW  عناصلل يملاعلا فيرعتلا زمر )**(

يملاعلا فيرعتلا زمرحناملا عّنصملا مسا)*(زارطلا)تامالعلا( ةمالعلا
)عينصتلا نكامأ( ناكم)**(IMWعّنصملل
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ليكولا تآشنم

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

)٢م( اهنم ةينبملا)٢م( ةحاسملاةيالولاناونعلا)*( نييعتلا
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ةـيئاـصحإ تاموـلعـم

 : ةكرشلا مسا

 :رقملا ناونع

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

)تادحولا( تابكرملا عيبو داريتسا –

عيبلاداريتسالا)*( ةكرحتملا تالآلا عون

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

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

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

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.يئاهنلا لامعتسالاو زارطلا : )*(
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 دهعت ةقاطب

: )ةكرشلا مسا وأ مسالاو بقللا( هلفسأ عّقوملا انأ

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

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

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

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

   حّرصأ –١

  ،طورشلا رتفد دونبو لوعفملا يراسلا ميظنتلاب ملع ىلع ينّنأ–

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

: دهشأ  –٢

  ،ةحيحص دامتعالا بلط يف ةدراولا تامولعملا لك نأ–

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

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

  : يتأي امب مزتلأ –3

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

  ،دامتعالا بلط فلم يف ةدراولا تامولعملا يف ليدعت يأب ،لاجآلا رصقأ يف ،ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم مالعإ–

ةمئاقلا اذكو ،تاعيبملاو تادراولا مجحو ليغشتلاو تارامثتسالا روطتب ةقلعتملا تايئاصحإلا ،يسادس لك يف ،لاسرإ–

.نئابزلل ةيمسالا

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

عّقوملا ةفصو عيقوتلا
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 يعيبطلا صخشلا ةهازنب حيرصتلا

.........................................................................................)ةدقاعتملا ةحلصملا نييعت( : ةدقاعتملا ةحلصملاب فيرعتلا–١

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

............................................................................................................................................................................. : عوضوملا–٢

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

ليكولا طاشنل دامتعالل بتتكملا ميدقت–3

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

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

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

  : فرصتي

  ،هباسحلو همساب

:)ةكرشلا ةيمست( اهلثمي يتلا ةكرشلا باسحلو مساب

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

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

: يئاصحإلا فيرعتلا مقرو ينورتكلإلا ديربلاو سكافلا مقرو فتاهلا مقرو ناونعلا

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................
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: بتتكملا حيرصت–4

ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نيلثمملا وأ ّيدل نيمدختسملا نم دحأ الو ،ايصخش انأ نكأ مل يننأب حرصأ

.نييمومع ناوعأ ةوشر ةلواحم وأ ةوشرلا

ةلواحم وأ ةوشرلا ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نيلثمملا وأ ّيدل نيمدختسملا نم دحأ وأ ،ايصخش انأ تنك

.نييمومع ناوعأ ةوشر

)مكحلا نم ةخسن قافرإو رداصلا رارقلاو ،تاعباتملا هذه ةعيبط حّضوت(

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

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

نود ،دامتعالا رادصإ تاءارجإ دعب وأ ءانثأ وأ لبق داسفلا وأ زيحتلا ىلع تباث ليلد فاشتكا ةلاح يف هنأب علطم ينأ حّرصأ

ليجستو دامتعالا بحس اميس الو ،يرسق ءارجإ يأ ذاختال ايفاك اببس لكشي نأ نكمي ،ةيئاضقلا تاعباتملاب لالخإلا

ءالكو طاشن ةسراممل دامتعا ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا نم نيعونمملا نييداصتقالا نيلماعتملا ةمئاق يف ينعملا صخشلا

.ةديدجلا تابكرملا

: بتتكملا تامازتلا–٥

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

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

.دامتعالا بلط ةبسانمب ،هتعيبط تناك امهم ازايتما وأ ةأفاكم ،رخآ نايك وأ صخش يأل وأ هسفنل اّمإ ،ةرشابم

.اهب حومسملا عيبلا تاكبش نم ةقّوسملا تابكرملا راسم ليوحت اهنأش نم ةبراضم ةيلمع لك ةحفاكمب مزتلأ

ضّرعتلا ةلئاط تحت ،ةهيزنو ةحيحص ،هالعأ ةروكذملا ةذختملا تامازتلالاو تاحيرصتلاو ةمدقملا تامولعملا نأ دهشأ

نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 يف خرؤملا6٥1–66 مقر رمألا نم612 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطتل

.ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

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

بتتكملا ءاضمإ

.)بتتكملا متخو يضمملا ةفصو مسا(
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نيــــــــسيئر اــــــمـــهتفصب ،اــــمهاـــــمسا يـــــتآلا نـــــــيّديــسلا ماــــــــهم ،0202
،اـــــقباس - يـــعامتجالاو يداــصتقالا يــنطولا ســــــلجملاب نيـــمسقل
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةيعامتجالا تاساردلا مسق ،نارقمأ يزوف –

.ةيداصتقالا تاساردلا مسق ،ملاقب دمـحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا2441 ماع ناضمر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةــبقارملا رـــيدم نييـــعت نــــمضتي ،1202 ةـــنس لــــيربأ
ةــــــــينطولا ةـــــئيهلاب ةــــينورتكلإلا ةــــظقيلاو ةــــيئاـــقولا
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل

.اهتحفاكمو لاصتالاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ناضمر9 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
ارـــــــيدم ،يـــكم يلاوّديسلا ّنيعــــي ،1202 ةــــنس لــــيربأ12 قـــــفاوملا
ةـــــــينطولا ةــــئيهلاب ةـــــينورتكلإلا ةـــــظقيلاو ةــــيئاقولا ةـــــــبقارملل
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
.اهتحفاكمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 قفاوملا2441 ماع ناضمر3 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةداعلا قوف ءارفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ

ّةيـــــــــــطارقميّدلا ةّيرــــــــئازجلا ةّيروـــــــــهمجلل نيــــــــضوــــفمو
.ّةيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ناـــضمر3 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا

ةّيرـــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل نيـــــضوفمو ةداـــــــعلا قوــــــف ءارـــــــفس
: ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

01 نم ءادتبا ،)ادنلريإ ةيروهمج( نلبدب ،ةروعلب دمـحم –
،0202 ةنس ربمتبس

ءادتبا ،)الوغنأ ةيروهمج( ادناولب ،يبوهيم ميكحلا دبع –
،0202 ةنس ربمتبس42 نم

ربمتبس41 نم ءادتبا ،)ادنك( اواتوأب ،يلع جاحلا يبرعلا –
.0202 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا2441 ماع ناضمر9 يفخّرؤم يسائر موسرم
.راردأ ةعماج ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناــضمر9 يف خّرؤــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،يقوزر هـللا دبعدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ12 قفاوملا

.راردأ ةعماجل اريدم

قفاوملا2441 ماــع ناــضمر3 يفخّرؤــم يـــسائر موـــسرم
ةرازوب ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس لــيربأ51
.ةيجراخلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا
فئاظوب امهفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ،امهامـسا
: ىرخأ

،طيطختلاو فارشتسالل اريدم هتفصب ،ةروعلب دمـحم–
،0202 ةنس ربمتبس01 نم ءادتبا

،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يلع جاحلا يبرعلا–
.0202 ةنس ربمتبس41 نم ءادتبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ92

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناــضمر71 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ليربأ21 نــم ءادـــتبا،ىـــهنت ،1202 ةـــنس لــــيربأ92 قـــــفاوملا

،اــــــيضاق هــــتفصب ،قوزــــعلب رــــفعجدّيــــسلا ماـــــهم ،1202 ةــــنس
.ةافولا ببسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماــع ناــضمر9 يفخّرؤــم يــسائر موــسرم
ريدم ماـــهم ءاـــهـــنإ نمــــضتي ،1202 ةــنــــس لــــيربأ12
.راردأ ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نــيدلا روــندّيــسلا ماــهمىــهنت ،1202 ةــنس لــيربأ12 قـــفاوملا
.راردأ ةعماجل اريدم هتفصب ،روفرجدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا2441 ماـــع ناـــضمر7 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
يــــــــسيئر ماـــــهم ءاـــــــهنإ نـــــــمضتي ،1202 ةــــنس لـــــــيرــبأ

- يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب نيمسق
.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ناضمر7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
ةنس تشغ01 نم ءادتبا،ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ةّيدرفميسارم
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قفاوملا2441 ماع ناضمر8 يفخّرؤــم يــسائر موـــسرم
ماـــعلا نيمألا نييـــعت نــمضتي ،1202 ةـــنس لـــيربأ02
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ناــــضمر8 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب

انيمأ ،يكاوش حلاصّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول اماع

02 قفاوملا2441 ماع ناضمر8 يفخّرؤم يــسائر موــــسرم
ةــــماعلا ةرــــيدملا نييـــــــعت نمــــضتي ،1202 ةـــــنس لـــــــــــيربأ
يف يزــــــــــــفلتلاو يــــــعاذإلا ثــــــــبلل ةـــــيموـــــــمعلا ةســـــسؤملل
.رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ناـــضمر8 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،ةولسوب ةليضف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملل ةماع ةريدم
.رئازجلا

لدعلا ةرازو

لـــيربأ71 قـــفاوملا2441 ماـــع ناـــضمر5 يفخّرؤـــم رارـــق
ةيرازولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس

ةـــــيـــــبرـــــت ةداـــــعإ تاـــــطاشن قـــــيسنـــــتـــــل ةـــــكرــــــتشملا
.يعامتجالا مهجامدإ ةداعإو نيسوبحملا

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

71 قفاوملا2441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ

خّرؤملا924-50 مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل
يذــــلا5002 ةـــنس رـــبمفون8 قـــفاوملا6241 ماـــع لاوــش6 يف

تاطاشن قيسنتل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجّللا ميظنت دّدحي
يعاـــمـــتـــجالا مـــهـــجاــــمدإ ةداــــعإو نيسوــــبحملا ةــــيــــبرــــت ةداــــعإ

قيسنتل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجّللا يف ،اهريسو اهماهمو
مـــــهـــــجاـــــمدإ ةداـــــعإو نيسوـــــبحملا ةـــــيـــــبرـــــت ةداــــــعإ تاــــــطاشن
: يعامتجالا

ةداـــــعإو نوـــــجسلا ةرادإل ماـــــعــــــلا رــــــيدملا ،برز دــــــيــــــعسأ –
،اسيئر ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزول الثمم ،جامدإلا

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ةرضخوب يموكد نالدع –

تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا رـــيزو لـــثمم ،يحـــي نـــب دـــمـحـــم–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،رباص روشاع –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،هشطق رداقلا دبع –
،اوضع

،اوضع ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ةلثمم ،باقرأ ناميإ –

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ةلثمم ،يوارحص ايسآ –
،اوضع ،يملعلا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو لثمم ،بيسن دارم –
،اوضع

،اوضع ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،يجان ناميلس –

،اوضع ،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،تاحرف ديعس دنحم –

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ةلثمم ،مدقم لامأ –
،اوضع ،ةأرملا اياضقو

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لثمم ،نافصول دلاخ –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،ساطرف ةحيلص –
،اوضع

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو لثمم ،يرفعج ظيفحلا دبع –
،اوضع

يمسرــلا قــطاــنــلا ،لاصتالا رــيزو لــثمم ،ةـــيدـــلـــب دـــمـــحأ –
،اوضع ،ةموكحلل

ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم ،بيلحلوب نامحرلا دبع –
،اوضع ،لقنلاو

ةـعاــنصلاو ةــحاــيسلا رــيزو ةــلــثمم ،ياــب رصاــن ةــمــيــعــن –
،اوضع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو لثمم ،يفيارد دمـحم –
،اوضع ،تايفشتسملا

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو لثمم ،يروصنم حبار –
،اوضع ،يعامتجالا

.اوضع ،ةئيبلا ةريزو ةلثمم ،ةحول ةميسن –

قوقحلا يوذو نيدهاجملاةرازو

ةنس ليربأ٧ قفاوملا٢44١ ماع نابعش4٢ يفخرؤم رارق
١44١ ماع ةدعقلا يذ١٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس ويلوي3١ قفاوملا

.ةركسبل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم
––––––––––

7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤم رارق بجومب
ماع ةدعقلا يذ12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ليربأ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نع لــــثمم ،مـــيحر لاــــمج–
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس سرام4٢ قفاوملا٢44١ ماع نابعش٠١ يفخرؤم رارق
٠44١ ماــــع ناــضمر٠٢ يفخرؤـــملا رارـــقلا لدــــعي ،١٢٠٢
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١٠٢ ةنس ويام٥٢ قفاوملا

.رئازجلا ةيالو ،مداخ رئبل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم

––––––––––

٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف خرؤم رارق بجومب
ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس سرام
ءاضعأ نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا٠٤٤1
 : يتأي امك ،رئازجلا ةيالول مداخ رئبل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم

ينطولا نماضتلا ةريزو نع ةلثمم ،يساد ةيراتخم–” 
،ةسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

لــــيربأ7قـــفاوملا2441 ماــع ناــبعش42 يفخّرؤـــم رارـــق
ماــــع رـــــــفص9 يفخّرؤـــملا رارــــــقلا لّدــــــعي ،1202 ةـــنس
نــمضتملاو0202 ةـــنس رـــبمتبس72قــــفاوملا2441
ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7قفاوملا2441 ماع نابعش42 يف خّرؤم رارق بجومب
2441 ماع رفص9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ
ءاضعأ نييــعت نــــمضتملاو0202 ةـــنس رــــبمتبس72قــــفاوملا
ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازوــل تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا ةــنــجـــّلـــلا
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيفيرلا

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

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،طقير نيدلا رصن–
،اوضع ،)ةينازيملل

ةــــماعلا ةــيريدملا( ةـــيلاملا رــــيزو لثـــمم ،حـــياس مــــيكح–
،افلختسم ،)ةينازيملل

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

ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي31 قفاوملا1٤٤1
 : يتأي امك  ،ةركسبل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم

 ،ةيلاملا )ىتح رييغت نودب(............................................"

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،رمع حانت– 

.".......................)رييغت نودب يقابلا(..................................–

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

لـــيربأ6 قـــفاوملا2441 ماـــع ناـــبعش32 يفخّرؤــــم رارـــــق
ةنجّللا يف نيوضع فالختسا نمضتي ،1202 ةنس

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا
`````````````````````````

6 قفاوملا2441 ماع نابعش32 يف خّرؤم رارق بجومب
ةـــــــيعاــــطقلا ةــــــنجّللا اوــــــضع فـــــــــلختسي ،1202 ةــــــنس لــــــيرــبأ
نـم ةـيـقـبـتملا ةرــتــفــلــل ،نوـنـفـلاو ةـفاـقـثـلا ةرازوـل تاـقــفصلــل
يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيوضعلا

61 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ2 يفخّرؤملا742-51 مقر
ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو5102 ةنس ربمتبس
: يتآلا وحنلا ىلع ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو

ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،راونأ ةيمال ةدّيسلا–
ةدّيــــــسلل اــــفلخ ،اـــمئاد اوــــضع ،)ةــــينازيملل ةــــماعلا ةــــيريدملا(
،دوادوب ةريصن

ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،تنوميمات ةيدار ةّديسلا–
ةدّيسلل افلخ ،افلختسم اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(
.يحي نب ايسآ

 ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

سرام4٢ قفاوملا2441 ماعنابعش٠١ يفخّرؤم رارق
٠44١ ماع بجر٠١ يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس

نييعت نمضتملاو٩١٠٢ ةنس سرام٧١ قفاوملا
ةــــــيـــــــنـــــــطوـــــــلا ةـلاــكوــلـــــــل هـيــجوـتــلا سـلــجـــــــم ءاـــضـعأ
.رغصملا ضرقلا رييستل

––––––––––

قــفاوــملا2441 ماــعناــبــعش٠1 يــف خّرؤـــم رارـــق بـــجوــمب
بــــجر٠1 يــف خّرؤــملا رارــقــلا لدـــعــي ،12٠2 ةـنــسسراــم٤2
نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس سرام71 قفاوملا٠٤٤1 ماـــع
ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاـضــعأ
: يتأي امك ،لدعملا ،رغصملا

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


