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 : يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

عوضوملا

ةّيروهمجلا نيب ةيرحبلا تاقالعلا ىلع قافتالا اذه قبطي
،ايكرت ةيروهمجو ،ةهج نم ،ّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا

.ىرخأ ةهج نم

2 ةداملا

فيراعتلا

،”ةصتخملا ةطلسلا“ ةرابع ينعت

: ّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل ةبسنلاب–
.)ةيراجتلا ةيرحبلا ةيريدم( لقنلا ةرازو

نوؤـــشلا ةباـــــتك ةــــباـــين : اـيكرت ةيروهــــمجل ةــــبســـــنلابو–
.ةيرحبلا

ةكرش“دقاعـتم فرــطل ةيرـــحبلا ةكرـــشلا“ ةراــــبع ينعت
ميلقإ يف يعامتجالا اــــهرـــقـــم نوــــــكي ،نـــفـــسلا لالغــــتـــــسال لقن
“ةيرحب ةكرش“ ةفصــب اهــل فرـــتــــعيو دقاــــعتــــملا فرــــطلا اذه
.دقاعتملا فرطلا اذه لبق نم

ةيراجت ةنيفس لك”دقاعتم فرط ةنيـــــفس“ ةرابـع ينــعت
.هتاعيرشتل اقفو دقاعتملا فرطلا كلذ ملع لمحت

يف لجسم صخش لك“ةنيفسلا مقاط وضع“ ةرابع ينعت
،رفسلا ةدم ةليط ةنيفــــسلا نتم ىلع ،لغـــــشيو مقاـــــطلا ةمئاــــــــق
.اهتنايص وأ ةنيفسلا لالغتساب قلعتت فئاظو

3 ةداملا
ةحالملا ةكرح

: يتأي ام ىلع نادقاعتملا نافرطلا قفتا–1

باكرلا لقن يف ايكرتو رئازجلا نفس ةكراشم عيجشت– )أ
ةيار ةلماــــحلا نفـــسلا ةلـــقرع مدـــعو نـــيدـــــلبلا نيب عئاــــضــــبلاو
ئناوم نيب عئاــضبلا لقـــنب مايـــقلا نم رــــخآلا دقاعـــتملا فرطلا

،ىرخأ نادلب ئناوم نيبو نيدقاعتملا نيفرطلا يدلب

نود لوحت يتلا قئاوعلا عيمج ةلازإ ىلع نواعتلا - )ب
.نيدلبلا نيب ةيرحبلا تالدابتلا ةيمنت روطت

لجأ نم تعــــضو يتلا ،قاـــــفــــتالا اذــــه ماــــــكــــحأ لـــــخــــــت ال–2
نادلبل ةعباتلا نفسلا قوقحب نيدلبلل ةلدابتملا ةحلصملا
نيفرطلا ئناوم نيب عئاضبلاو باكرلا لقنب مايقلا يف ىرخأ
.نيدقاعتملا

ماـــــع ناـــضــــمر٣٢ يفخّرؤـــــم٧٨١-12 مقريـسائرموسرم
قيدصتلانمضتي ،1202ةنس ويام٥قفاوملا2441
نيب ةيرــــــــحبلا ةحالــــملاو لقـــــنلا لوــــح قاـــــفــــتالا ىلع
ّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح
52يفرئازجلابعّقوملا،ايكرت ةيروهمج ةموكــحو
.8991ةنسرياربف

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

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب–

،هنم)21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو–

ةيرحبلا ةحالملاو لقنلا لوح قافتالاىلععالطالادعبو–
ّةيـــبـــعّشلاّةيــــطارقــــميّدلاةّيرئازــــجلاةّيروـــهـــمجلا ةموـــــكـــح نيب
رياربف52يفرئازجلابعّقوـــملا،ايـــــكرت ةيروهــــمج ةموـــكحو

،8991ةنس

:يتأياممسري

ةحالـــملاو لقـــنلا لوــــح قافــــتالاىلعقّدــــصي:ىلوألاةداملا
ةّيطارقميّدلاةّيرئازـــــجلاةّيروــــهمـــجلا ةـــموـــكح نيب ةــــيرحــبلا
52يفرئازجلابعّقوملا،ايكرت ةيروهــمج ةموكــــحوةّيبــعّشلا

ةّيروـــهمجللّةيمسّرلاةديرــــجلايفرشـــنيو ،8991ةنسرياربف
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ّةيـــمــــسّرلاةدــــيرـــجلايفموـــــسرــــملااذــــهرـــشــــنــــي:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ويام٥ قفاوـملا2٤٤1 ماــــع ناــــضــــمر32 يف رئازـــــجلابرّرح
.12٠2 ةنس

نوبتديجملادبع

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

ةموكح نيب ةيرحبلا ةحالملاو لقنلا لوح قافتا
ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا

.ايكرت ةيروهمج

ةّيبعّشلاةّيطارـــقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهـــمجلا ةموكح ّنإ
تالدابتلا ةيمـنت يف امهـــنم ةبـــغر ،ايـــكرت ةيروهــــمج ةموكحو
،نيدلبلا نيب ةمجسنم ةفصب ةيرحبلا

ةيلود تاقافتاو تايقافتا
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8 ةداملا
ةراحبلا ةيوه قئاثو

ةرداصلا ةراحبلا ةيوه قئاثوب دقاعتم فرط لك فرتعي
.رخآلا دقاعتملا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا نع

: يه قئاثولا هذهو

،“ةيرحبلا ةحالملا رتفد“ : رئازجلل ةبسنلاب–

.“راحبلا ةيوه ةقاطب“ : ايكرتل ةبسنلابو–

9 ةداملا
ةراحبلل اهب فرتعملا كرحتلا قوقح

نيفرطلا دحأ نع ةرداـــصلا ةراـــحـــبلا ةـــيوـــــه قئاــــثو لّوــــــخت
ىلإ لوزنلا قح اهيلماـحل،هالعأ8 ةداــــملل اقــــبط ،نيدقاعتـــــملا
نأ ةطيرش فقوتلا ءانيمب ةنيفـــسلا دـــجاوـــت لالـــخ ةـــســــباـــيلا

.ةنيفسلا مقاط لجسب نيجردم اونوكي

ىلإ لوزنلا ءانثأ نوروكذملا صاخشألا عضخي نأ بـــجيو
نيناوقلل اقفو ةضورفملا ةبقارملل ةنيفسلا ىلإ ةدوعلاو ةسبايلا

.ةيراسلا مظنلاو

جردم ريغو ،راحب ةيوه ةقـيثو لمـــحي صخــــش لكل قـــــحي
رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإب روبعلا ،ةنيفسلا مقاط لجس يف

هتيوه ةقــــــيثو لمـــحت نأ ةطـــيرــــش ،هلــــمــــع بصــــنمب قاحــــتلالل
.بوكرلاب رـمأ هـــيدل نوـــكي نأو دقاعــــتملا فرـــطلا اذـــه ةرــــيــــشأت

،نيدقاعتملا نيفرــطلا نم لك يف ةصتـــــخملا تاطــــلســـلا حنمت
.ةيلخادلا اهتمظنأل اقفو لاجآلا برقأ يف ةروكذملا تارـــيــــشأتلا

لوخدلا عنم يف امهقــحب نيدقاعتـــملا نيفرـــطلا الك ظفــــتحي
ةراــحـــبلا ةـــيوـــه قئاــــثول نيــــلماـــحلا صاــــخـــشألل امهيمـــــيلقإ ىلإ
.مهيف بوغرملا ريغ

وأ ضرم ببسب ةنيفس مقاط يف صقن لوـــصــــح ةلاـــــح يف
فرطلا دلب يف هلامكتسا ةنيفسلا هذه نّابر نكمي ،رخآ ببــسب
فدهب ةينطولا مظنلاو نيناوقلا ةاـــعارـــم عم ،رــــخآلا دـــــقاعـــــتملا

.ةحالملا نمأ نامضو مهتلحر ةعباتم

01 ةداملا
ةيوهلا قئاثول نيلماحلا ةراحبلا ةدعاسم

ةيوه ةقــيثو لمـــحي ةنيفـــــس مقاـــــــط وـــضـع لوزــــــن ةلاح يف
ةيحص بابسأل،رخآلا دقاعتملا فرطلل عبات ءانــيم يف راــــحب
تاطلسلا هلبقت رخآ ببس يأل وأ،لـــــمعلا اهيضتقي فورظل وأ
ةريخألا هذه ّنإف ،راحب ةيوه ةقيثول الماح ناكو ،ةيلحملا

هنيكمتل ىفشتسملا هلوخد ةلاح يف ،ةيرورضلا صخرلا هحنمت
قاــــحــــتلالا وأ يلــــصألا هدلـــب ىلإ ةدوــــعلاو اـــهبارت يف ةماــــقإلا نــــم
.رخآ بوكر ءانيمب

ىلع نادقاعـــتملا ناـــفرـــطلا قفتا ،ةداـــــملا هذه قيبــــــطتل–3
يرحبلا لقنلا لاجم يف مالعألا نيب ّزيمي لمع لك نع عانتمالا

يف نفسلا ةكراشم ةيرح نم دحلا هنأش نم لمع لك نع اذكو
.عئاضبلل يلودلا يرحبلا لقنلا

4 ةداملا
نيزهجملا نيب تايقافتالا

نــــيدــلــــبــلــل ةــيــجراــــخلا ةــيرــحبـــــلا ةراــجــتلا ةــيــمــنــت عيــجــشـــتــــل
نادقاعتملا نافرطلا قفتا،امهليطاسأ نيب نواعــــتلا نامـــــضو
نفـــــس يزهـــجم نيب ةبـــــسانملا تايـــــقاـــفتالا دقع عيــــجشت ىلع
.كلذ يف نيبغارلا نيدلبلا

5 ةداملا
بئارضلاو موسرلا

ةمربملا ةيــقاـــفتالا ماكــــحأل اقـــبط ،نادقاعتملا ناـــفرــــطلا قفتا
ةيروهمجو ّةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةيرئازـــجلا ةّيروهمجلا نيب
ةـــياــــبـــــجلا لاـــــجــم يف يـــبـــيرـــضلا جاودزإلا بنـــــجتل ايـــــكرت
يفناج لّوأ ذنم ةيراسلا ةورثلاو لــــخدلا ىلع ةــــضورـــفــــملا

امهيتكرش ءافعإ ىلع،لثملاب ةلماعملا أدبمو ،7991 ةنس
يرحبلا لقنلاب قلعتي مسر وأ/و ةبيرض لك عفد نم نيتيرحبلا

ةيرحب ةكرش اهسرامت يتلاو هب ةطبترــــملا تاطاشـــــنلاب اذكو
.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ ىلع

6 ةداملا
ئناوملا يف نفسلا ةلماعم

فرطلا نفسل هئناومب نيدقاعتملا نيـــفرــــطلا نم لك نمضي
اميف،هنفس اهب لماعي يتلا ةلماعملا سفن ،رــــخآلا دــــقاعـــــتملا

تاليهستلا عيمجو اهلامعتساو ئناوملا ىلإ لوـــخدلاب قلعتي
ةبسنلاب ءاوـــس ةيراــــجتلا تايلمــــعلاو ةـــحالـــملل اهــــحنــــمي يتلا
.عئاضبلاو باكرلل وأ اهمقاوطو نفسلل

،يئانيملا امهمـــيظـــنت راطإ يف،نادقاعـــتملا ناـــفرــــطلا ذختي
نمز نم ناكمإلا ردقب صيلقتلا فدـهب ةيرورــــضلا تاءارـــــجإلا
ةيرادإلا تاءارجإلاب مايقلا ليهـــستو ئناوملا يف نفــــسلا ةماــــقإ

.ئناوملا هذه يف ةذفانلا ةيحصلاو ةيكرمجلاو

7 ةداملا
ةنيفسلا قئاثو

فرطلل ةعباتلا نفسلا ةيسنجب دقاعتم فرــــط لك فرـــتـــــعي
نفسلا هذه نتم ىلع ةدوجوملا تادنتسملل اقبط ،رخآلا دقاعتملا

،رخآلا دقاعتملا فرطلل ةصتــخـــملا تاــــطلــــسلا نــــع ةرداــــــصلاو
.همظنو هنيناوقل اقفو

ةلوـــــــمــــحلا سايــــق ةداــــهشب نادقاــــعـــتـــملا ناـــفرـــــطلا فرـــــتعي
.ةصتخملا تاطلسلا نع ةرداصلا ةنيفسلل ىرخألا تادنتسملاو

ساـــــــسأ ىلع ةــــحالـــملا مـــسرو تافــــيرعــــتلا دّدــــســــتو بـــســـــحت
ةجاح نود ةنيفسلا نتم ىلع ةدوجوملا تادنتسملاو تاداهشلا
.ديدج سايقل
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31 ةداملا

تاءافعإلا

: ىلع قافتالا اذه ماكحأ يرست ال

فرصتلا تحت ةعوــــضوـــملا نفــــسلا وأ ةـــيــــبرــــحلا نـــفــــسلا–
،ةيركسعلا تاوقلل صاخلا

ةيأب سراــــمت يتلا ىرـــــخألا نفـــــسلا لكو ثاـــــحبألا نفـــــس–
و،ةيمومعلا ةطلسلا تناك ةفص

.يرحبلا ديصلا نفس–

ةيلحاسلا ةحالملا قافتالا اذه قيبطت نم ىنثتسي هنأ امك
ىرخألا تاطاشنلا لك ةماع ةفصبو ،رطقلاو داشرإلاو ةينطولا
ةذفانلا ةينطولا تاعيرشتلل اقبط ينطولا ملعلل ةصصخملا
.نيدقاعتملا نيفرطلا نم لك ىدل

41 ةداملا

تاعازنلا

متي قافــــتالا اذـــه قــــيـــبــــطت نــــم أشـــــنــــت دق يـــــتلا تاعازنلا
،نيدقاعتملا نيفرطلل ةصتخملا تاطلسلا نيب ايدو اهتيوست
ىلإ ،اهـتيوــــــست دـــصق تاـــعازـــنلا هذــــه لاـــــحت ،كلذ رذـــــعــــــت اذإو
51 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةكرتشملا ةيرحبلا ةنجللا
.هاندأ

51 ةداملا

ةكرتشملا ةيرحبلا ةنجللا

ةكرتشم ةيرحب ةنجل ليكشت ىلع نادقاعتملا نافرطلا قفتا
.امجسنم اريوطت ةيئانثلا ةيرحبلا تاقالعلا ريوطتل

قافتالا اذه ماكحأ ذيفــنت ةعباـــتمب ةنــــجللا هذــــه فلـــــكت امك
.ةلمتحملا تاعازنلا ةيوستو

61 ةداملا

نيوكتلاو لدابتلا

لوح ،ةجاحلا تضتقا امــّلك نادقاعــــتملا نافرــــطلا رواـــــشتي
اميس الو ،يرـحبلا لقـــنلاب ةقلعتملا ةــماــــهلا اياـــــضـــقلا عـــيـــــمج
تامظنملا راطإ يف رارــق وأ ةـــسارد لــــحم نوــــكت يتلا اياــــــــضقلا
.ةصصختملا ةيلودلا

ةبلطلا لابقتساو نيصتخملاو ءاربخلا لدابت ناعجشيو
امــــــهــــتاســـسؤــــم يف رـــــــــخآلا دقاعـــتــــملا فرــــطلل نيــــصبرــــتــــملاو
.ةينيوكتلا

71 ةداملا

ينقتلا نواعتلا

يف نواعتلا ةيمنت ىلع لمعلاب نادقاعتملا نافرطلا مزتلي
: ةيتآلا تالاجملا يف صوصخلا هجو ىلعو ،تالاجملا عيمج

،اهحالصإو نفسلا ءانب–

فرطلا ئناوم دحأ يف ةدوجوم ةنيفس ناّبرل صخري
لثمملا ةرايزل ،نّابرلا هّنيعي مقاطلا نم وضعل وأ رخآلا دقاعتملا
،هتكرش لثمم ةرايزل وأ هدلبل عباتلا يلصنقلا وأ يسامولبدلا

.ةحالملا ضارغأل كلذو

ءاضعأل ةيرورضلا ةيبطلا ةدعاسملا دقاعتم فرط لك حنمي
.همظنو هتاعيرشتل اقفو ،رخآلا دقاعتملا فرطلا نفس مقاوط

11 ةداملا
مقاوطلا دض ةيرادإلاو ةيئاضقلا ىواعدلا

نأ نيدقاعتملا نيفرطلا دحأل ةيئاضقلا تاطــلسلل قــــحي ال
ناـــــّـبر نيب لصـــــحي عازـــنب قــــلعـــتت ةــيــــندم ةيــــضـــق يف رــــظــــنت
،اهمقاط نم وضع يأو رخآلا دقاعتملا فرطلل ةعباتلا ةنيفسلا
يلــــصــــنقلا وأ يـــساـــمولبدلا لثــــــمــــملا نم بلـــــطب وأ ةقفاوـــــمبّ الإ
.هملع ةنيفسلا هذه لمحت يذلا دلبلل

نيفرطلا دحأل ةعباتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاطلسلل قحي ال
ىلع فرتقت يتلا تافلاخملا ةبسانمب لخدتت نأ نيدقاعــتملا

ءانيم يف ةدوجوم رخآلا دقاعتملا فرطلل ةعبات ةنيفس نتم
تالاـحلا ىدــــحإ يفّ الإ ،ةيمــيلقإلا ههاـيم لــــخاد وأ لوألا فرــــطلا
: ةيتآلا

يلصنقلا وأ يسامولبدلا لثمملا نم بلطب لخدتلا ناك اذإ–
،ةنيفسلا ناّبر وأ

ماظنلاو ةنينأمطلاب لخت نأ ةفلاــــخملا نأــــش نـــم ناـــــك اذإ–
نمألاب ّتلخأ دق تـناك وأ ءانــــيــــملا يف وأ ةــــسباــــيلا ىلع ماــــــعلا
،ماعلا

.مقاطلا نع بناجأ اصاخشأ ةيضقلا تلمش اذإ–

لك يف ةيلحملا تاطلسلا قوقحب ةداملا هذه ماكحأ سمت ال
ةحصلاو يكرمجلا ماــظــــنلاو عـــيرـــشـــتلا قيـــبــــطـــتب قلعــــتي ام
نفسلا نمأب ةقلعــتملا ىرــــخألا ةبــــقارـــملا ريــــبادــــتو ةيــــموــــمعلا

لوخدو عئاــضبلا نــمأو ةيرــــشـــبلا حاورألا ةيامـــــحو،ئناوملاو
.بناجألا

21 ةداملا
ةيرحبلا ثداوحلا

بطــــع يأل وأ قرــــغلل دقاــــعتم فرـــط ةنــــيفــــس تضرـــــعت اذإ
يف وأ رخآلا دقاعتملا فرطلا لحاوــــــــس برـــق تحــــنج وأ رــــخآ
ريخألا فرطلا اذهل ةصتخملا تاطلسلا نإف،ةيميلقإلا ههايم
نتم ىلع ةدوجوملا ةلومـحلاو باــــكرلاو مقاطلا ءاضــــعأل حنمت

ةنيفسل اهحـــنمت يتلا ةيامـــحلاو ةدعاــسملا ســــــفن ةنـــيــــفــــسلا
.اهملع لمحت

بطـــعل تـــضرــــعت يتلا ةنيفـــسلا ةنوؤمو ةلوــــمح عــــضخت ال
يف لامعتسالا وأ كالهتسالل حرطت مل اذإ ةيكرمجلا موسرلل
.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ
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ةقلعتملا تاليدعتــلا اذــكو ذــيــفــنــتــلا زـــيــح قاــفــتالا اذـــه لــخدــي
.قيدصتلا قئاثول غليبت رخآ ىلع رهش رورم دعب ،هب

رياربف52 خيراتب رئازــــجلا ةنــــــيدم يف قافــــــتالا اذه رّرح
ةــيكرـــتلاو ةيــــبرــــعلا تاغــــللاب خــــســــن ثالــــث نــــم ،8991ةـــنــــــــس
.ةيّجحلا سفن اهنم لكلو ةيسنرفلاو

.قافتالا اذهل يسرفلا صنلا حجري ،فالتخالا ةلاح يف

،اهلالغتساو ئناوملا ءانب–

،ةيراجتلا ليطاسألا ةيمنتو نفسلا لالغتسا–

،نفسلا راجئتسا–

.تايواحلا حيلصتو عنص–

81 ةداملا

هتيحالص ةدمو هتعجارمو ذيفنتلا زيح قافتالا لوخد

،اينمض ددجت تاوــنــس )5( ســمــخ ةدــمل قاــفــتالا اذــه يرــســي
راطخإ دعب نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ لبق نم هضقن متي مل ام

يأ يف كرتشم قافتاب هليدعت نكميو .رهشأ )6( ةتسب قباس
.تقو

يف خّرؤملا87-12 مــــقر يـــــــسائرلا موــــسرــــملاىضــــتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنــــس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٥٤-19 مقر يذيفنــــتلا موــسرملاىضــــتقمبو–
1991 ةنس ربمـــفون32 قفاوــــملا21٤1 ماــــع ىلوألا ىدامـــــج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم6٥ ةداـملا ماــــكحأل اقيبــــطت: ىلوألا ةّداملا
رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤــــملا٤8-9٠

،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس
موصخلاو لوصألا ميسقت طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
 .ةديدجلا تايالولاو ةيلصألا تايالولا نيب

نيب موصخلاو لوــصألا ميسقت لمــتكي نأ بـجي:٢ ةّداملا
ةنس ربمسيد13 لبـــــق ةديدــــجلا تاـــــيالولاو ةيلـصألا تايالولا

ةياهنبو ،تاكلتمملاب ةقلعـــتملا تايلـــــمعلا صخي امـــــيف12٠2
.ةيلاملا تايلمعلا صخي اميف12٠2 ةيلاملا ةنسلا

ةعقاولا ةيلصألا تايالولل ةعباتلا تاراقعلا حبصت:٣ ةّداملا
ضيوعت نودب ةريـــخألا هذهل اكلم ،ةديدــــــجلا تاـــــيالولا بارت يف

.ةصاقم وأ

.اهصيصخت بسح تاراقعلا ةلوقنملا كالمألا عبتتو

تايالولا اهكلمت يتلا عويرلاو تادنسلاو ميقلا ىقبت:٤ ةّداملا
.اهل اكلم ،ةيلصألا

يمومع كلم لغش ىلع ةبترتملا ىواتألا مسقت:٥ ةّداملا
اًعبت ،ةديدجلا تايالولاو ةيلصألا تايالولا نيب ةيالولل عبات
.ىواتألا هذه هب طبترت يذلا يفارغجلا عقوملل

ماــــــع ناـضمر٩٢ يفخّرؤم٧٩١-١٢ مقر يذيـفــــنتموــــسرم
طورــــشددحي،١٢٠٢ ةنــــــــس وـــــــياــــم١١ قــــــــفاوــــــملا٢٤٤١
ةيلــصألا تاــــيالولا نيب موـــــصــــخلاو لوــــصألا مـــيـــــسقت
.ةديدجلا تايالولاو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيـــــلحملا تاعامــــجلاو ةيلـــخادلا ريزو ريرــــــقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

1٤1و٥-211 ناتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاـــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠ -٤8 مقر نوناقلاىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنـــس ريارـــبف٤ قـــــفاوـــــملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

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

نابعش22 يف خرؤملا٤٥1-٠7 مــقر موـــسرــــملاىضتقمبو–
ديدحت نمضتملاو٠791 ةنــس ربوتـــكأ22 قـــفاوــــملا٠931 ماع
،اهتاداريإو تايالولا فيراصم ةمئاق

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو–
91٠2 ةـــنس ربمسيد82 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نـــمضتملاو

ةموكح نع
ايكرت ةيروهمج

ةراق ناهرب
ةلود ريزو

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ليلوب دمحأ ديس
لقنلا ريزو

ةّيميظنتميسارم
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ماع ناضــــمر٩٢يفخّرؤـــــم٨٩١-١٢ مــــــقر يذيفنت  موسرم
ممـــــتيو لدعـــــي ،١٢٠٢ ةنــــــس وــــياـــــم١١ قــفاوـــــملا٢٤٤١
رفص٤١ يفخرؤملا6٠٣-١٩مقر يذيفنتلا موسرملا

ددحي يذلا١٩٩١ ةنـــس تشــــــــغ٤٢ قـــفاوــــملا٢١٤١ ماع
.ةرئاد سيئر لك اهطشني يتلا تايدلبلا ةمئاق

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلــحـملا تاـــعامــــجلاوةيلـــــخادلا رــــيزو رــــيرــــــقت ىلع ءانب –
 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

1٤1و٥-211 ناـــتداــــــــملا اميــــــس ال ،روـــتـــــــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنــس رياربــــف٤ قــــــفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

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

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

ماع بجر لوأ يف خرؤملا97-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
تايالولا ءامسأ ددحي يذلا٤891 ةنس ليربأ3 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملا ،اهراقمو

لوألا عيبر8 يف خرؤملا٥63-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ددــــــــحي يذلا٤891 ةنــــــس رـــبــــمســــــيد لوأ قفاوــــــملا٥٠٤1 ماـــــع
لدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتـــشمو تايدلـــــبلا نيوكت
،ممتملاو

يف خّرؤملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةـــنس ربمسيد82 قــــفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نـــمضتملاو

9 يف خّرؤــــملا87-12 مــــقر يــــسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خرؤملا٠32-٠9 مقر يذيـفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنــس ويــــلوي٥2 قـــــفاوــــملا11٤1 ماــــع مّرـــــحم
ايلعلا فئاظولاو بصانملاب صاخلا يساسألا نوناقلا ماكحأ

،لدعملا ،ةيلحـملا ةرادإلا يف

نم22٠2 ةنس يفناج لّوأ نم ءادتبا ىواتألا هذه لّصحتو
.ةينعملا ةيالولا فرط

،رييستلا عرفل رفوتملا يفاصلا ضئافلا عّزوي:6 ةّداملا
تايالولاو ةيلصألا تايالولا نيب12٠2 ةيلاملا ةنسلا ماتتخا دنع
ةلمعتسملا موسرلا اهيلع ضرفت يتلا سسألا بسح ةديدجلا

.22٠2 ةنسب ةصاخلا ةيلوألا تاينازيملا دادعإل

جمارب يف لمعــتست مل يتلا تادامــــــتعالا عّزوـــــت:٧ ةّداملا
12٠2 ةيلاملا ةنــــسلا ناوــــنــــعب ةتـــبثـــــملاو ةزجــــنملا زيـــــهـــــجتلا

يتلا سسألا ةبـــسن بســــح ،اهلــــبق يتلا ةــــيلاــــملا تاوــــنــــسلاو
ةيلوألا تاينازيملا دادعإل ةلمعتسملاو موسرلا اهيلع ضرفت
.22٠2 ةنسل

يف اــهزاــــجنإ يراــــجلا زيـــهـــــجتلا جـــــمارب لّوــــــحت:٨ ةّداملا
،ةديدجلا تايالولا بارت يف ةعقاولاو12٠2 ةيلاملا ةنسلا ةياهن
.اهزاجنإ ىلوتت يتلا تايالولا هذه ةالو ىلإ

تايالولا اهتزجنأ يتلا ثاحبألاو تاساردلا حبصت:٩ ةّداملا
.ةريخألا هذهل اكلم ،ةديدجلا تايالولا صختو ةيلصألا

ّدرُت نأ بجي يتلا ضورقلا نم يقـــب ام مّســـــقي:٠١ ةّداملا
تايالولاو ةيلصألا تايالولا نيب ،12٠2 ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف

.ضرقلا ةهجوو عوضوم ىلإ عوجرلاب ،ةديدجلا

يتلا ةتقؤملا تامـــهاســـــملا نم يقب ام مــــــّسقي:١١ ةّداملا
ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنصل ّدرُت نأ بجي

تايالولاو ةيلصألا تايالولا نيب ،12٠2 ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف

.هذه تامهاسملا ةهجوو عوضوم ىلإ عوجرلاب ةديدجلا

يذلا لمتحملا زجعلا ةيلـــصألا ةيالولا لمـــــحتت:٢١ ةّداملا
ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع اهتـــينازيمب رييســـــتلا عرف يف رهظي

12٠2.

تاــــيالوــــلا ىلإ ةــــيــــــلصألا تاـــــيالولا نــــــم لّوــــــحت:٣١ ةّداملا
يميلقإلا صاصتخالا نمض لخدت يتلا تاعزانملا لك ،ةديدجلا
.ةريخألا هذهل

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف موـــسرــــملا اذــــه رـــشــــنـــــي:٤١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام11 قفاوـملا2٤٤1 ماع ناضــــمر92 يف رئازـــــجلابرّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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يف خرؤملا6٠3-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا1991 ةنس تشغ٤2 قـــفاوــــملا21٤1 ماــــع رفــــــص٤1
لدعــملا ،ةرئاد ســـــيئر لك اهطــــشــــني يتلا تاـــــيدلــــبلا ةــــمئاـــــق
،ممتملاو

يف خّرؤملا٥12-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤991 ةنس ويلوي32 قـفاوــــملا٥1٤1 ماـــــع رفـــــص٤1
،اهلكايهو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ

: يتأي ام مسري

اهطشني يتلا تايدلبلا ةمئاق ممتتو لدعت: ىلوألا ةّداملا
6٠3-19 مقر يذيفنتلا موـسرملاب ةقــــحلملا ،ةرئاد ســــيئر لك
،1991 ةنس تشغ٤2 قفاوملا21٤1 ماع رفـــــــص٤1 يف خرؤـــــملا
اذهب ةقفرملا ةمئاقلل اقفو ،هالــــعأ روكذملاو ممـــــتملاو لدــــعملا
 .موسرملا

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موـــــسرــــملا اذــــــه رــــشـــــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام11 قفاوـملا2٤٤1 ماع ناضــــمر92 يف رئازـــــجلابرّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––

راردأ ةيالو -١٠

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

راردأ

ليغونف

ناقر

فلوأ

تيباست

ةتنك ةيواز

راردأ-
ةدوب-
يميت دمحأ دالوأ-

ليغونف-
تسامات-
تيطنمات-

ناقر-
يلاس-

فلوأ-
نتقميت-
تيت-
يلبقأ-

تيباست-
عبسلا-

ةتنك ةيواز-
ريمغز نإ-

ةركسب ةيالو -٧٠

 )ةياجب ةيالو ىلإ فلشلا ةيالو نم رييغت نودب(

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

ةركسب

ةياطولا

ةبقع يديس

ةقلوط

لالروأ

يداولا ةبيرز

ةرطنقلا

ةلاغوف

شنوشم

ةرومج

ةركسب-
بجاحلا-

ةياطولا-

ةبقع يديس -
شوحلا -
ةمتش -
ةقانلا نيع -

ةقلوط -
نورقشوب -
ةناشل -
زوزع نب جرب -

لالروأ-
شاموأ-
ءاول-
يليلم-
ةمداخم-

يداولا ةبيرز-
ضيفلا-
يجان يديس ةقنخ-
ةعريزملا-

ةرطنقلا-
طوطعز نيع-

ةلاغوف-
سورغلا-

شنوشم-

ةرومج-
سناربلا-
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 راشب ةيالو -٨٠

اهطشني يتلا تايدلبلاراقملا
ينعم ةرئاد سيئر لك

 راشب
فينو ينب

ةسدانق

ةلدابعلا

رمحالا

تيغات

راشب-
فينو ينب-
ةسدانق-
ةجيرم-
ةلدابعلا-
نيدموب يراوه عرشم-
جارف قرع-
رمحالا-
سياقوب-
لغوم-
تيغات-

)ةريوبلا ةيالو ىلإ ةديلبلا ةيالو نم رييغت نودب(

تسغنمات ةيالو -١١

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك
تسغنمات

كورظات

تاليس
اسيلابأ

تسغنمات-

لقمأ نإ-

كورظات -

سلدإ -

اسيلابأ -

 )ركسعم ةيالو ىلإ ةسبت ةيالو نم رييغت نودب(
ةلقرو ةيالو -٠٣

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك
ةلقرو

دوعسم يساح

دليوخ يديس

ةسوقن

ةمربلا

ةلقرو -

تاسيورلا -

دوعسم يساح -

دليوخ يديس -

ءاضيبلا نيع -

هـللا دبع نب يساح -

ةسوقن -

ةمربلا -

يزيليإ ةيالو -٣٣

 )ضيبلا ةيالو ىلإ نارهو ةيالو نم رييغت نودب(

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك
يزيليإ

رمع جرب

سيردا

سانيمأ نإ

بادبد

يزيليإ-

سيردا رمع جرب -

سانيمأ نإ-

بادبد -

 يداولا ةيالو –٩٣

يداولا

يبرعلا بلاط

ةليبدلا

رامق

حابر

ةفيلخ يساح

نرقملا

ةضايبلا

ةبيقرلا

ىسنو هيم

يداولا-

نينيوك-

يبرعلا بلاط-

ءاملا راود-

ةشق ينب-

ةليبدلا-

ميركلا دبع يناسح-

رامق-

توزغات-

سامرو-

حابر-

ةلقعلا-

ةلخنلا-

ةفيلخ يساح-

يوافيرطلا-

نرقملا-

نوع يديس-

ةضايبلا-

ةبيقرلا-

ةيارمح-

ىسنو هيم-
ةدنلعلا يداو-

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

ةيالو ىلإ جيريرعوب جرب ةيالو نم رييغت نودب(
)تليسمسيت

)تنشومت نيع ةيالو ىلإ  ةلشنخ ةيالو نم رييغت نودب(



سابع ينب

زازرك

يلقا

ءاطولا

ريضخ دالوأ

ةلابلبت

سابع ينب-

ترتمات-

 زازرك-

يدوميت-

يلقا-

ءاطولا-

فلخي ينب-

ريضخ دالوأ-

يباصق-

ةلابلبت-
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 ةيادرغ ةيالو –٧٤

)رييغت نودب نازيلغ ةيالو(

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

ةيادرغ

يليلتم

نايرب

ةرارقلا

ةنافلز

ةرونوب

ةياض
ةوحض نب

ةروصنملا

ةيادرغ-

 يليلتم-

بسبس-

 نايرب-

ةرارقلا-

 ةنافلز-

ةرونوب-

فطعلا-

 ةوحض نب ةياض-

ةروصنملا-

 نوميميت ةيالو –٩٤

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

نوميميت

تورقوأ

كوكرنيت

نيورش

نوميميت -
ديعسلا دالوأ -
تورقوأ -
لودلد -
ةفراطملا -
كوكرنيت -
رودق رصق -
نيورش -
نيملاط -
ىسيع دالوأ -

 راتخم يجاب جرب ةيالو –٠٥

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

يجاب جرب

راتخم

راتخم يجاب جرب -

نيوايميت -

 لالج دالوأ ةيالو –١٥

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

لالجدالوأ

دلاخ يديس

لالج دالوأ -

نسودلا -

ةبيعشلا -

دلاخ يديس -

سابسب -

داعيملا سأر -

 سابع ينب ةيالو –٢٥

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

مازق نإ
نيتاوز نيت

مازق نإ -
نيتاوز نيت -

 مازق نإ ةيالو –٤٥

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

حلاص نإ ةيالو –٣٥

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك
حلاص نإ

راغ نإ

حلاص نإ -
ةيوازلا تراقف -
راغ نإ -



ترقوت

تابيطلا

نيراقملا

نيسامت

ةريجحلا
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 ترقوت ةيالو –٥٥

ترقوت-
ةلزنلا-
تسبسبيت-
ةيدباعلا ةيواز-

تابيطلا-
رقنملا-
رصان نب-

نيراقملا-
ناميلس يديس-

نيسامت-
رماع ةديلب-

ةريجحلا-
ةيلاعلا-

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

 تناج ةيالو –6٥

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك
تناج -تناج

ساوحلا جرب -

 ريغملا ةيالو –٧٥

ريغملا

ةعماج

ريغملا-
ليلخ يديس-
رويطلا مأ-
ليطس-
ةعماج-
نارمع يديس-
ةلدنت-
ةرارم-

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

ةعينملا ةيالو –٨٥

راقملا
اهطشني يتلا تايدلبلا

ينعم ةرئاد سيئر لك

ةعينملا

ةعينملا -
ةراقلا يساح -
لحفلا يساح -

ماع ناــــضــــمر٩٢يفخّرؤـــــم٩٩١-١٢ مـــــقر يذيفنتموسرم
طورـــش ددــــحي ،١٢٠٢ ةنـــــس وــــياــــم١١ قـــــفاوــــــملا٢٤٤١
.لاقنلا فتاهلا ماقرأ ةيلومحم ذيفنت تايفيكو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالـــصاوـــملاو دـــيرــــبلا رــــيزو رــــيرــــقت ىلعءاــــــنب –
،ةيكلساللاو

1٤1و٥-211 ناـــــتداــــمـلا امـــــيـــس ال ،روـــــتــــــسدلا ىلع ءاــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداـــمـــج٥ يف خرؤــــملا2٠-٤٠ مــــقر نوــــناـــقلا ىضــتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقّبطملا

٠3٤1 ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو9٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا

 ،مّمتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنـــــس وياــــم٠1 قفاوــــــملا93٤1
ةداملا اميس ال ،ةينورـتكلإلا تالاـــــصتالاو دــــيرــــبلاب ةقلــــعـــــتملا

،هنم8٠1

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــياـــــمــــحب قلعـــــتملاو81٠2 ةنــــــــس وـــيــــنوـــي٠1 قــــــــفاوـــــملا93٤1
تاذ تايطعملا ةجلاعم لاــــــجم يف نيــــيعــــيبــــطلا صاــــخـــــــــــشألا
  ،يصخشلا عباطلا

خرؤـــملا٠73-91 مـــــقر يــــسائرلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
ةنس ربمسيد82 قــفاوــــملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامــــــج لوأ يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو91٠2

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موــــــسرــــملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــس ريارــــبف12 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع بـــــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا871-٠2 مقر يذيفــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس وـــــيلوـي6 قـــــفاوـــملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعــــقلا يذ٤1
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص ددحي

تالاـــــصتالاو دـــيرـــبلا طـــبــــض ةــــطلــــس ةراـــشـــتـــسا دــــعـــــبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم8٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤــــملا٤٠-81
طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2
.لاقنلا فتاهلا ماقرأ ةيلومحم ذيفنت تايفيكو
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ةدعاق وأ( ماقرألا ةيلومحمل ةيزكرملا تانايبلا ةدعاق
عيمج مضت تانايب ةدعاق : )ةيعجرملا ةيزكرملا تانايبلا
نيلماعتملاب ةطبترملا ،اههيجوت ئداوبو ،ةلومحملا ماقرألا
ردصت نيذلا نيلماعتملا عيمج نكمي يتلاو اهل نيلبقتسملا

.اهيلإ عوجرلا ةلومحملا ماقرألا وحن تاملاكملا مهنم

ةيلومحم ريفوتب لاقنلا فتاهلا ولماعتم  مزلي:٣ ةّداملا
اوـــناك ءاوـــس ،مهـــيكرتــــشم لكل مئاد لكــــــشب اهنامـــــضو ماـــــقرألا

ةفاــــفش طورــــش قــــفو قبــــسم عــــفد وأ يدـــــعب عــــــفد يـــكرتــــــشم
.ةيزييمت ريغو ةيعوضومو

ةهجّوملا تاملاكملل اهسفن ةمدــخلا ةدوـــــج نامـــــض بــــجيو
ريغ ماقرأ وحن ةّهجوملا تاملاــــكملاو ةلوــــمحم ماـــــــقرأ وــــحـــن
.ةلومحم

فيرعت نايب لاقنلا فتاهلا ولماعتم صصخي:٤ ةّداملا
.كارتشالا دقع ماربإ دنع طشن لاقن مقر لكل لماعتملا

فّرـــــصت تـــحت اوعـــضي نأب لاـــــقنلا فتاـــــهلا ولماـــــعتم مزــــلي
ةمزاللا تامولعملا اذكو لماعتملا فيرعت نايب مهيكرتشم

لئاسولا لكبو مئاد لكشب مقرلا ةيلومحم يف مهقح ةسراممل
لماعتملا فيرعت نايبل ةينقتلا صئاصخلا دّدحتو .ةبسانملا

تامولعملا اذكو نيكرتشملا فّرصت تحت هعضو تايفيكو
ةطلس فرط نم مقرلا ةيلومحم يف مّهقح ةسراممل ةمزاللا
.طبضلا

ةـــمزاللا تاــــمولعـــملا نوــــكت نأ ىلع طـــــبــــضلا ةـــطلــــس رهـــــست
اقبط نيكرتشملل ةحاتم ماقرألا ةيلومحم يف قحلا ةسراممل

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ىوــس ةــيلوـــمـــحم عوـــضوـــم نوــــكت نأ نــــكــــمي ال :٥ ةّداملا
: ماقرألا

،امهب لومعملا عيرشتلاو ميظنتلل اقبط انوناق ةفّرعملا –

ىلع ،يواست ةرتف ذنم كرتشملا فرط نـم ةلمعــتســــملا –
قبــسملا عـــفدلا تاـــمدـــخل ةـــبســـــــنلاب رهـــــشأ )3( ةــــــثالــــــث ،لقألا
تامدخل ةبسنلاب مازتلالا ةرتف ،لقألا ىلع ،يواست ةرتف وأ
.يدعبلا عفدلا

ةفلتخم ايند لامعتسا تارتف ديدحت  طبضلا ةطلس نكمي
.كلذ ماقرألا ةيلومحم ذيفنت ةرورض تضتقا اذإ

نوكت نأ لمح ةيلمع عوضوم تناك يتلا ماقرألا نكمي ال
ةطلس اهددحت ةدم ءاضقنا لبق ىرخأ لمح ةيلمع عوضوم
 .طبضلا

ةراـــمتـــسالا بســـح مـــقرلا ةيلومـــــحم بلــــط دعــــي:6 ةّداملا
لوانتم يف عضوت يتلاو اهجذومن طبــضلا ةطــــلس ددــــحت يتلا
.لبقتسملا لماعتملا فرط نم كرتشملا

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

ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس: طبضلا ةطلس
٤٠-81 مقر نوـــناــــقلا نم11 ةداـــــملا ماــــكحأ بــــجوـــمب ةأشـــــنملا
81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعـــــش٤2 يف خرؤـــملا

.هالعأ روكذملاو

ةيفارغجلا ريغ ةلاقنلا فتاوهلا ماقرأ : لاقنلا فتاهلا مقر
نيلماعتملل طبضلا ةطلس اهحنمت ينطولا ميقرتلا ططخم بسح
    .لاقنلا فتاهلا تامدخ ميدقتل

تامدخ يف كرتشم ظافـــتحا ةيناــــكمإ : ماقرألا ةيلومحم
 .لماعتملا رييغت دنع هفتاه مقرب لاقنلا فتاهلا

هنم لِمُح يذلا لاقنلا فتاهلا لماعتم : حناملا لماعتملا
.مقرلا

مربي يذلا لاقنلا فتاـــهلا لماعـــــتم: لبقتسملا لماعتملا
.فتاهلا مقر هيلإ لمحيو اًديدج اًدقع كرتشملا هعم

لّوأ بحاــص لاقــــنلا فتاـــــهلا لماعـــــتم : يلصألا لماعتملا
 .لومحملا مقرلل حنم

 : اهلالخ نم يتلا ةيلمعلا: لاقنلا فتاهلا مقر لمح

تامولعملا ماظن يف لاقنلا فتاهلا مقر حناملا لماعتملا يغلي –
         ،هب صاخلا

يف لاقنلا فتاهلا مقر سفن لبقـــتســــملا لماعتملا لّغشي –
          ،هب صاخلا تامولعملا ماظن

نييحتب موقيو ليوحتلا اذهب املع يلصألا لماعتملا ذخأي –
         .هب صاخلا تامولعملا ماظن

صـــــصــــخم لاــــقن فــــتاـــه مـــــقر يأ : طشن لاقن فتاه مقر
طورشلا قفو لاقنلا فتاهلا لماــعتم ةكبــــش يف لّعفم كرتـــــشملل
.طبضلا ةطلس فرط نم ةددحملا

.لمح ةيلمعل الحم ناك لاقن مقر : لومحم مقر

ولـــماعــــتم هــــحنـــــمي زـــــــمر : )OIR( لماعــــتملا فيرعت نايب
.مهتاكبش يف طشن مقر لكل لاقنلا فتاهلا

تالاصتا ةكبش نم تاملاكملا هيجوتل ةقيرط : هيجوتلا
.ىرخأ ةكبش ىلإ روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإ

هجوت هبجومب يذلا تالاصتالا هيجوــت : رشابملا هيجوتلا
يلصألا لماعتملا ربع رورملا نود لومحم مـــقر ىلإ ةـــــملاكــــــملا
ةيزكرملا تانايبلا ةدعاقل ةقبسملا ةراشتسالا دعبو حناملا وأ
.ةلومحملا ماقرألل

يتلا لومحم مـــقرـــب ةطــــبترــــملا ةئداـــــبلا : هيجوتلا ةئداب
.هوحن تاملاكملا هيجوتب حمست
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نم وأ هسفنب كرتــشملا لبــــق نم همــــيدقت مــــتي ال امدـــــنع –
،هلبق نم ضّوفم صخش لبق

ريغ تامولـعم ىلع يوـــــتــــحي وأ الــــماـــــك نوــــكي ال امدـــــنع –
بلطلا عوضوم فتاهلا مقر صـخي اميــــف امــــيـس ال ،ةحيــــحص
،ةلصلا يذ لماعتملا فيرعت نايبو

اقبط حناملا لماعتملا لبق نم ببسملا ضفرلا ةلاح يف –
.هاندأ61 ةّداملل

لماعتملا ملعي ،مقرلا ةيلومحم بلط لوبق لبق:٣١ ةّداملا
: اصوصخو ،هبلط جئاتنو تايفيكب كرتشملا لبقتسملا

صخي امـــيف حـــناـــملا لماعـــــتملا عم كارتـــــشالا دقــــع خـــســــف –
)2 ةرقفلا(9 ةداملا ماــكحأب ساـــــســـملا نود ،لوـــــــــمـــحملا مــــــقرلا
،هالعأ

مقرل يلعفلا لمـــحلل ناددــــحملا ةيــــنمزلا ةرـــتفلاو خيراتلا –
نم ددحملا لجألا ءاهتنا لبق متي نأ بجي يذلا لاقنلا فـتاهلا

كرتشملا نم حيرص بلط دــجوي مل ام ،طبــــضلا ةطــــلس فرـــــط
.لوطأ لجأب

ةيلومحملا تابلط لبقتسملا لماعــتملا ليـــحي:٤١ ةّداملا
.حناملا لماعتملا ىلإ

عيمج ىلع زييـــمت نود بيـــــجي نأب حــــناملا لماعـــــتملا مزلي
.نيرخآلا نيلماعتملا نم ةدراولا ماقرألا ةيلومحم تابلط

ةيلمع يف حناـــملا لماعـــتــــملا عرـــشي ،بلــــطلا لوــــبـــــق مت اذإو
.مقرلا لمح

ماقرألا ةيلومحم تابلط لاسرإ لجأ طبضلا ةطلس ددحت
لجأو ،حناـملا لـــماعــــتملا ىلإ لبقـــــتســــملا لماعــــتــــملا لبــــق نــــــم
فرط نم ماــقرألا لمـــح لــــجأ كلذــــــكو رـــيــــخألا اذــــه ةـــباــــجتــــسا
.نيلماعتملا

ددحملا لجألا دعب حناــملا لماعـــتملا ةباـــجــــتسا مدــــع ربــــــتعي
ةيلومحم بلطل الوبق ،طبضلا ةطلـــس فرـــط نم ةباجتــــسالل
.مقرلا

يلآ ماظن ءاشنإب لاقنلا فتاهلا ولماعتم مزلي :٥١ ةّداملا
ةيلومـــحم ذيفــــنتب ةقلعــــتملا تاـــمولعــــملاو تاــــبلــــطلا لاــــسرإل
.مقرلا

ةدعاق ءاشنإ دّرجمب ةمدخلا ديق ماظنلا اذه لخدي نأ بـــــجي
.ماقرألا ةيلومحمل ةيزكرملا تانايبلا

مقرلا لمح بلط ضفر حناملا لماعتملا نكمي ال :6١ ةّداملا
ّالإ كرتشملا نع ةباين لبقتسملا لماعتملا فرـــط نم مدـــــقملا

: ةيتآلا تالاحلا يف

صوصــخلا ىلع مقرلا ةيلومــــحم بلط ةرامـــــتسا نمـــضتت
ميــظـــنــــتلل اقــــبط كرتــــشملا فيرعــــتب ةقلعــــتملا تامولـــــعملا
مقرلا ةيلومحم بلــــط عوــــضوم فتاــــهلا مــــقرو هــــب لوـــمـــعــــملا

ميدقت خيراتل قيقدلا ديدحتلا اذكو لماعتملا فيرعت نايبو
.بلطلا

ةعّقوملاو ةءولمملا ،مقرلا ةيلومحم بلط ةرامتسا ربتعت
لماعتملل اهمدقيو ،مقرلا لمحل ايمسر ابلط ،كرتشملا لبق نم
.مالتسالاب لصو لباقم لبقتسملا

دقع عيــقوت تقو ســـــفن يف مقرلا ةيلومحم ةرامتسا مدقت
بلط ةرامتسا ميدقت دعيو .لبقتسملا لماعتملا ىدل كارتشالا

ةيلمع قالطنا ةباثمب لبقتسملا لماعتملل مقرلا ةيلومحم
.مقرلا لمح

تامولعملا ةقد نامضب لبقتسملا لماعتملا مزلي :٧ ةّداملا
،كرتشملا فرط نم ةعدوملا مقرلا ةيلومحم بلط يف ةدراولا

فيرعت نايب قسانتو حيحصلا لكشلا صوصخلا هجو ىلعو
.لماعتملا

دحاو مقر ىلع ةيلومحملا بلطّ بصني نأ نكمي :٨ ةّداملا
.كارتشالا دقع سفن عوضوم ماقرأ ةّدع وأ

دقع خسف بلط ةباثمب مقرلا ةيلومحم بلط دعي:٩ ةّداملا
.حناملا لماعتملاب كرتشملا طبري يذلا كارتشالا

.مقرلل يلعفلا لمحلاب اطورشم خسفلا اذه لظيو

لبقتسملا لماعتملا نم بلطي نأ كرتشملا نكمي :٠١ ةّداملا
لبق نم ددحملا لجألا دودـح يف مـــقرلا ةيـــلوـــمـــحم بلــــط ءاغلإ

.طبضلا ةطلس

لـــمــــــح بلـــط ءاـــــغلإ هدــــحو لبقــــــتـــسملا لــــماــــعــــتملا نكميو
.حناملا لماعتملا ىدل مقرلا

خسف بلط ءاغلإ مـــقرلا ةيلومـــــحم ءاــــغلإ بلــــط نــــع جــــتــــني
.حناملا لماعتملاو كرتشملا نيب دقعلا

،رابتعالا يف ءاغلإلا بلط ذخأ لبق ،لبقتسملا لماعتملا موقي
.ديدجلا هدقع ىلع ءاغلإلا اذه جئاتنب كرتشملا غالبإب

ةديحولا لاصتالا ةطقن وه لبقتسملا لماعتملا:١١ ةّداملا
فلكي ،ةفصلا هذهبو .مقرلا ةيلومحم بلطل ةبسنلاب كرتشملل
ةيلومحملا بلط مالتسا روف مقرلا لمح تاءارجإ يف عورشلاب
يلعفلا ذيفنتلل كرتشملا باســحل ةمزاللا تاوــــطخلاب مايقلاو

ةعباتم ىلوتي امك .حناـــملا لماــــعتملا ىدل مـــــقرلا ةيــــلومــــــحمل
.هلامتكا ىتح بلطلا

لماعتملا لبق نم ةيلومحملا بلط ضفر نكمي ال :٢١ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ّالإ لبقتسملا
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)3( ةثالث نوضغ يف قاـفتا ىلإ نولماعــــتملا لـــصوــــتي مل اذإ
تايفيكلا هذه طبضلا ةطلس ددحت ،موسرملا اذه رشن نم رهشأ

،هالعأ ةروكذملا ةرتفلا ءاهتـنا نم رهـــــشأ )3( ةثالث نوـضغ يف
ةدعاق ةرادإب ةفلـــكملا ةئــــيهلا ببــــسم رارق بــــجومب نيعت امك
.تانايبلا

ةقلعتملا فيلاــــكتلا نيـــــلماعـــــتملا قتاع ىلع عــــقت :١٢ ةّداملا
ةيزكرملا تانايبلا ةدعاق ءاشنإبو ماقرألا ةيلومحم ذيفنتب
ةروكذملا تامولعملاو تابلطلا لاـــسرإل يلآلا ماــــــظـنلا ءاـــــشنإبو

ةدعاق ةرادإب ةفلكملا ةئــيهلا ةرـــجأ اذكو ،هالـــــعأ٥1 ةّداـــــملا يف
.ءاضتقالا دنع ،تانايبلا

تايقافتا ماربإب لاقنلا فتاـــهلا ولماــــــعتم مزلي:٢٢ ةّداملا
ةقفاوملل طبضلا ةطلس ىلإ لـــــسرت ماقرألا ةيلوــــمحم ذيـــفـــنتل
.اهيلع

لاّقنلا فتاهلا يلماعتم نم بلطت نأ طبضلا ةطــــلس نكمي
دونب لاخدإ ،ماقرألا ةيلومحم ذيفـــنت تايـــقافــتا اومربأ نيذلا

خيرات نم اموي12 لـجأ يف ،ةــــيرورــــض اـــهارــــت اهــــيلع ةدـــــيدــــج
 .ةّداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا تايقافتالا مالتسا

فيلاكتب ةقــلعــــتملا راعـــسألا ززــــــعت نأ بــــجــــي :٣٢ ةّداملا
،ةمادتسملا ةسفانملا معدت نأو ةيداصتقالا ةيلاعفلا ،ةيلومحملا

نمضت نأو ،كلهتســـملا ىلع دوعــــت يـــتلا اــــيازـــــملا نــــســـــحت نأو
ةيلومحملا ذيفنتل ةمدختسملا لاومألا سوؤر نع ةلوقعم تادئاع
.نيينعملا لاّقنلا فتاهلا  يلماعتم لبق نم

.طبضلا ةطلس لبق نم ريعستلا ئدابم دّدحت

ةطلس اهددحت ةلهم لاقنلا فتاــهلا يلـــــماعـــتــــمل :٤٢ ةّداملا
ّةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،طبضلا
فتاه مـقر لــــكل لماعــــتملا فيرــــعت ناـــيب صيـــصـــختب مايــــقلل
.طشن

نم يلصألا لماعتـــملل لوـــمـــحملا مـــقرلا عــــجري :٥٢ ةّداملا
خسف متي امدنع ،ريخأت نود ،لبقتــــسم لماعـــــتم رـــخآ فرــــــط
مقرلا حبصي امدنع وأ ينـــعملا لومـــحملا مـــقرلا كارتـــــشا دـــقع
.طشن ريغ

ّةيمــــسرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنــــي :6٢ ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام11 قفاوـملا2٤٤1 ماع ناضــــمر92 يف رئازـــــجلابرّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

،ةحيحص ريغ تامولعمل نمـــضتم وأ لمتــــكم ريـــغ بــــلط –
فيرعت نايبو بلطلا عوـــضوم مـــقرلا صـــخي امـــيف امـــــيس ال
،لماعتملا

         ،ةيلومحملا موي طشن ريغ لاقن مقر صخي بلط –

صوصنملا ايندلا ةدملا ءاهتنا لبق مدق هناوأل قباس بلط –
         .هالعأ٥ ةداملا يف اهيلع

،هالعأ ةروكذملا بابسألل ةيلومــحملا بلط ضــــفر ةلاح يف
)بابسألا( ببسلا لبقتسملا لماعتملل حناملا لماعتملا حضوي
لماعتملا لبق نم اروف كرتشملا غالبإ متيو .ضفرلا رربي يذلا
.لبقتسملا

هبلط ةجلاعم مدقت ىدـــمب كرتـــشملا مالـــعإ مـــــتي:٧١ ةّداملا
يأبو)SMS( ةريصق ةيصن ةلاسر ةطساوب مقرلا ةيلومحمل

.ةبسانم ىرخأ ةليسو

 : يتأي امب لبقتسملا لماعتملا موقي ،ةفصلا هذهبو

           ،حناملا لماعتملا نم مدقملا بلطلا ضفر وأ لوبقب هغـلبي –

اهيف ثدحـيس يتلا ةيــــنمزلا ةرتــــفلابو خيراـــــتلاب هغلبي –
،يلعفلا مقرلا لمح ثودح لبق كلذو همقر لمح

         .ايلعف حبصي نأ دّرجمب مقرلا لمح ةيلمع هل دكؤي –

عاطقنا نوكي نأ نكمي ال ،مقرلل يلعفلا لمحلا موي:٨١ ةّداملا
يتلا ةرتفلا نم لوطأ لابقتـــسالا وأ لاسرإلا يفوأ ةمدخلا يف
ماقرأ ىلإ تالاــصتالا هيـــــجوت مــــتيو .طــــبـــضلا ةـــطلــــس اهددــــحت

ةمدخلا ةدوج طورش سفن بسح ةلومحملا ةلاقنلا فتاوهلا
،ةلومحملا ريغ ةلاقنلا فتاوهلا ماقرأ وحن تالاصتالاب ةصاخلا

ذيفنتب طبترملا ةمدخلا عاطقنال ىوصقلا ةدملا ةاعارم عم
.ةيلومحملا

يلــــماـــــعــــتم ىلع بـــــجي ،مــــقرلا لــــمــــــح ةلاــــح يف :٩١ ةّداملا
،ةــيزـــيـــيمت رـــيغو ةفافــــش فورــــظ قــــفو كلذو ،لاقــــــنلا فتاـــــهلا

ءارجإ لبق لصتملا هبلطي يذلا مقرلا ةكبش ددحت ةيلآ نامض
.ةملاكملا

 .ةيلآلا هذه عضو تايفيك طبضلا ةطلس حضوت

ةدعاق ءاشـنإب لاقــــنلا فـــتاــــهلا ولـــماعـــتم مزـــــلي:٠٢ ةّداملا
رشابم هيجوت عم ماقرألا ةيلومحمل ةيعجرم ةيزكرم تانايب
،لاّقنلا فتاهلا يلماعـــتم عّمجم ةيلوؤــسم تـــحت رادتو ّريـــــست
ةيــنــــقتلا تايفــــيكلا ددــــحتو .طبــــضلا ةطلـــس هددـحت لــجأ لالخ
تانايبلا ةدعاق ءاشنإب ةقلعتملا ةيلاملاو ةيميظنتلاو ةينوناقلاو
كرتشم قافــتا ىلع ءاــــنـــب اهريــــيــــستو اهــــترادإ تايــــفــــيك اذــــكو
طبضلا ةطلس ىلإ قافتالا اذــــه لاـــــسرإ مـــتــــيو ،نيلـماعـتملا نيب

.هماربإ درجمب
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طــــخ لــــك : اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ–
دجوتو اهيلع قداصم ديدجت ةيلمعل تعضخ جاتنإ تادعم وأ

 .لامعتسا ةلاح يف

عضاخ ،يحالف رمثتسم /ةكرش لك : يداصتقالا لماعتملا–
.''تامدخلا وأ/و علسلا جاتنإ طاشن سرامي يرئازجلا نوناقلل

يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٣ ةّداملا
٥1 قفاوملا2٤٤1 ماــع لوألا عيــــبر92 يف خرؤـــــملا213-٠2 مقر
  : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون

نولماعتملا ،ةكرمجلا ةصـــخر بلـــطل الـــهؤم دــــعي:٤ ةداملا''
،ءاضتقالا دنع ،يراــجتلا لجــــسلا يف نوديــــقملا نويداــــصـــتقالا
هل ةهجوملا طاشنلاب ارشابم اطابترا مهطاشن طبتري نيذلا

 .اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ طوطخ

لثمتت نــيذلا نويداصــــتقالا نولماعــــتملا تبـــثي نأ بــــجي
وأ/و جاتنإلا تادعم وأ طخ ديدجتو ءاشنإ يف مهتارامثتسا

مهتزايح ،ءاضتقالا دنع ،تامدخلاو علسلا جاتنإ تاردق عيسوت
 .ةدروتسملا تادعملا وأ طخلا لالغتسال ةمئالم تآشنم

لقن تادعم موسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتست
 ."عئاضبلاو صاخشألا

مقر يذيفنتلا موــــسرــــملا ماكـــــحأ نمــــض جردـــــت :٤ ةّداملا
ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عـــيبر92 يف خرؤملا٠2-213

٤و1 ررـــــكم٤و ررـــكم٤ داوــــم ،هالـــعأ روكذــــــملاو٠2٠2 ةنـــــس
 : يتأي امك ررحتو ،2 رركم

جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمجب صخري: رركم٤ ةداملا''
ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع يوقلا رثألا تاذو ايلحم ةجتنملا ريغ
 : يف مهاست يتلا ،ةيميلقإلاو

،تادراولا ضيوعت–

،ريدصتلا–

،ةيلحملا ميقلا لسالسل يلحملا جامدإلا–

.ةيجيتارتسالا عورفلا ريوطت–

ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.''ةعانصلاب فلكملا

تابثإ نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع بجي :1 رركم٤ ةداملا''
طوطخ داريتسا ةيلمع ةفلكتل يتاذلا ليومتلا ىلع مهتردق
.''ةئاملاب٠3 ىلع لقت ال ةبسنب ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو

تادعــــملاو طوطــــخلا ةكرمـــجب صـــخرــــي:2 رركم٤ ةداملا''
تادعـملاو طوطــــخلا ءانـــثتــــساب اهدـــــيدــــجت مت يتـــلا ةيــــحالفلا
هجاتنإ يطغي يذلاو رئازجلا يف جتنم وه امل ةلثامملا ةيحالفلا
.''ةينطولا قوسلا تاجايتحا يلحملا

21و٠1و9و7و6و٥ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٥ ةّداملا
يف خرؤملا213-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم81و71و٤1و
٠2٠2 ةنـــس ربـــمـــفوـــن٥1 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لوألا عــــيــــبر92
   : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

ماع ناضـــــمر٩٢يفخّرؤــــم٠٠٢-١٢ مــــقر يذــــيفنتموسرم
مــــمــتيو لدـــعــي ،١٢٠٢ ةنــــــس وــــياــــم١١ قفاوــــملا٢٤٤١
٩٢يفخّرؤـــملا٢١٣-٠٢ مــــقر يذــيـــفنـــتلا موــــسرملا

ةـــنس رـــــبمفون٥١ قـــفاوـــــملا٢٤٤١ ماــــــــع لوألا عـــــيبر
ةصخر حــنم تاـــيفـــيكو طورـــــــش نـــمــضتــــملاو٠٢٠٢
اهديدجت مت يتلا جاــــتنإلا تادعمو طوـــطخ ةــــكرمج

.تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتداــــمـلا امــــيــــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

نابـعش لّوأ يف خّرؤـملا61-8٠ مـــقر نوـــناـــقلا ىـــضتقمبو –
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةــنــس تشــغ3 قفاوـملا92٤1 ماع
،يحالفلا

يف خرؤـــــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوــملا1٤٤1 ماـــع ىلوألا ىدامــــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــملا87-12 مــقر يـــــسائرلا موــــسرــــملا ىضـتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا213-٠2 مقر يذيــفـــنتلا موــــسرـــــملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس رـــبــمـــفوـــن٥1 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع لوألا عــــيــــبر92
طوــطـــخ ةكرـــمج ةصــــخر حــــنم تايفــــيكو طورــــش نمـــــضتملاو
جاتنإ تاطاـشن راـــطإ يف اهديدـــــجت مت يـــتلا جاتــــنإلا تادـــــعمو
،تامدخلاو علسلا

8 يف خّرؤملا393-٠2 مقر يذيفــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري
ماكحأ ضعب ممـتيو موـــسرـــملا اذــــه لّدعــــي:ىلوألا ةّداملا

لوألا عــيــــبر92 يف خرؤــــملا213-٠2 مــــقر يذيـــــفنتلا موسرملا
ديدحت نمـضـــتملاو٠2٠2 ةنس ربـــمفون٥1 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع

جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج ةصخر حنم تايفيكو طورش
.تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا

يذيفنتلا موــسرملا نـــم2 ةداـــملا ماــــكحأ لدــــعت:2 ةّداملا
٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيــبر92 يف خرؤــــــملا213-٠2 مقر
  : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون

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

لمعتست تادعملا نم ةسناــجتم ةعومــــجم : جاتنإلا طخ–
.تاجتنملا بيضوت وأ جاتنإ وأ جارختسا يف

ةعلس جاتنإب هدحول حمسي رصـــنع لك: جاتنإلا تادعم–
.جاتنإلا طخ يف هجمد نكمي وأ ةمدخ وأ/و
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طخلا لالغتسال ةمزاللا تآشنملا دوجو تبثت )1( ةقيثو •
طاشنلا ةعيبط تناك اذإ اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ
.كلذ بلطتت

نودب( ..... جاتنإلا تادعـــمو طوطــــخ نع لزاــــنتلا راطإ يف
.''عاديإ لصو )ىتح رييغت

نع ةكرمــجلا ةصـــخر نمضــــتملا ررقملا ردــــــصي:7 ةداملا''
نودب يقابلا( ................................ ةعانصلاب فلكملا ريزولا

 .''...............)رييغت

ةكرمجلاب صيخرتلا بلط فلم ةسارد راطإ يف :9 ةداملا''
يف ةددحملا لاجآلا مارتحا لظ يف ،ةينقتلا ةنجللا فرط نم
حلاصم عم ةعانصلا ةيرــيدم حلاــــصم موـــقت ،هالـــــعأ7 ةداملا
طوطخ طاشن لاجمب ةينـــعملا ايمـــيلقإ ةصتـــــخملا تاعاطقلا

ةنامألا فيلكت ىلع ءانب ،اهتكرمــــج دارــــملا جاتـــنإلا تادــــعمو
فدهب شيتفت ماهمب ،هاندأ٤1 ةداـــملا يف ةروـــكذـــملا ةينـــقــــتلا
لابقتسا اهنأش نم يتلا تآشنملا ةقباطمو دوجو نم ققحتلا

.كلذ بلطتت طاشنلا ةعيبط تناك اذإ تادعملا وأ طوطخلا هذه

 .''..............)رييغت نودب يقابلا(...........تارايزلا هذه جوتتو

تادعم وأ طخ لغتـسي نأ لماعــــتملا ىلع بــــجي:٠1 ةداملا''
مارتحالا عم هطاشن تاجايتحا حلاصل اهديدجت مت يتلا جاتنإلا
.''يلعفلا اهلالغتسال ةيرورضلا ةدملل مراصلا

زـــيـــــح لوـــــخدلا ةداهــــش دادـــــــعإ مـــتــــي نأ بــــــــجي :21 ةداملا''
فرط نم اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ طخلل لالغتسالا

بلـــط ىلع ءاــــنب ،رئازــــجلاب ميـــقم دمـــتعـــم وأ فلـــحم ريــــبــــخ
ةروكذملا ةينقتلا ةنجللا ىوتسم ىلع اهعاديإ متيو ،ديفتسملا

ءادتبا رهشأ )6( ةتـس نع لقت ال ةدـــــم يف ،هاــــندأ٤1 ةداــــــملا يف
اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ طخلا ةكرمج خيرات نم
 .اهداريتساو

،رهشأ )6( ةتس زواجــتت ال ةدـــمل لاــــجآلا هذـــه ديدــــمت نــــكمي
 .لماعتملا نم انوناق للعم بلط ىلع ءانب

لوح ناديملا يف قيقحت يأب مايقلا ةيـنقـــتلا ةنــــجّللا نــــكمي
اهلوخدو اهداريتساو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طخ ةهجو
.''يلعفلا لالغتسالا زيح

ةنـــجل ةعانــــصلاب فـــلكملا رـــيزولا ىدل أشــــــنت:٤1 ةداملا''
 .''ةنجللا'' ىّمست ةينـقت

،هنـــع لثــــمم وأ ةعانـــصلاب فلـــكملا رـــيزولا ةنــــجللا سأري
: مهركذ يتآلا نيلثمملا نم نوكتتو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )2( نالثمم–

.دامتعالل ةيرئازجلا ةئيهلا نع )1( لثمم–

ةينـــقتلا ةناـــمألا ةعانـــصلاب ةفــــلكملا ةرازولا حلاــــــصم ىلوتت
)ىتح رييغت نودب( .........................................................ةنجلل
.اهماهم يف اهتدعاسم

جاتنإلا طوطخل ىندألا رمعلا ةدـم لقـــتّ الأ بـــجـــي:٥ ةداملا''
دعب ،ةكرمجلاب صيـخرـــتلا بلط عوـــــضوم ،اهديدـــــجت مت يتلا
.تاونس )٠1( رشع نع ،ديدجتلا

طوطخل ،ديدجتلا دعب ،ىندألا رمعلا ةدم لقتّ الأ بجي ،هنأ ريغ
ةينالديصلا هبشو ةينالديـــصلا تاـــعاـــنـــصلل ةهـــجوـــملا جاـــتــــنإلا

.ةنس )21( ةرشع يتنثا نع ةيئاذغلاو

اهديدــــجت مت يتلا جاــــتـــنإلا تادــــعم رـــمــــع ىدعـــتي ّالأ بـــــجي
ءادتبا تاونس )٠1( رشع ،ةكرمجلاب اهل صيخرتلا لوبقملاو
.اهتعانص خيرات نم

ةنايص ةيلباقو ةيجولونكت رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي
،ىندألا رمعلا ةدم مييقت دنع ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا طوطخ
 .ديدجتلا دعب

جاتنإلا تادعمو طوطخ ديدجت تايلمع عضخت نأ بجي
ةئيهلا فرـــط نم ةدمتـــعم ةئيـــه لبـــق نم ةقـــباطــــملا مييــــقتل
ةعّقوم دامتعا ةئيه ،ءاضتــقالا دنـــع وأ ،دامـــتـــعالل ةــــيرئازــــجلا

دامتعالاب فارتعالا نمضتي ،فارطألا ددعتم وأ يئانث قافتا ىلع
.''دامتعالل ةيرئازجلا ةئيهلا عم لدابتملا

نمضتي فلم ميدقتل ةكرمجلا ةصخر حنم عضخي:6 ةداملا''
: ةيتآلا قئاثولا

،بجاولا وحنلا ىلع ألمت ةكرمجلا ةصخر بلط )1( ةرامتسا •
،موسرملا اذهب لوألا قحلملاب قفرملا جذومنلا بسح

تبثت رئازجلا يف هطاشن سرامي قثوم اهدعي )1( ةداهش •
ةمئاـــقلا يف ةدراولا قئاثولا ةقباــــطمو ةيلاعف نايرــــسو دوجو
 ،موسرملا اذهب لوألا قحلملا يف ةددحملا

يتلا جاتنإلا تادعم وأ طوطخل ةلصفم )1( ةينقت ةقاطب •
،اهديدجت مت

فرط نم ،داريتسالا لبق ،اهدادعإ متي ديدجت )1( ةداهش •
دنـــــع وأ ،دامــــتـــــعالل ةيرئازــــجلا ةئـــيــــــهلا نـــــم ةدمتعــــملا ةئيهلا
ددعتم وأ يئانث قاـفتا ىلع ةعــــّقوم دامــــتعا ةئـــيه ،ءاـــضـــتــــقالا
ةئـــيهلا عم لدابــــتملا دامتـــعالاب فارتـــعالا نمـــضتي ،فارــــطألا
: تبثت ،دامتعالل ةيرئازجلا

جاتنإلا طوطخ ةلاح يف ديدجتلا دعب ،ىندألا رمعلا ةدم–
 ،اهديدجت مت يتلا

.هالعأ٥ ةداملا يف ةروكذملا جاتنإلا تادعم رمع–

رابتخالا تابثإ ةقيثوو ةربخ ريرقتب ةداهشلا هذه قفرتو
  .حجانلا غرفملا

قيرط نع تادـــعملا وأ طوطخلا ءانــتقا تبـــثت )1( ةقــــيثو •
لوصألا نع لزانتلاب تماق يتلا ةكرشلا نم وأ دازملاب عيبلا
،ةلزانتملا ةسسؤملا نم وأ

طخلل ةيلصألا ءانتقالا ةروتافب ةقفرم ةيلوأ )1( ةروتاف •
ةنوكملا تازيهـــجتلل ةيلســـــلستلا ماـــقرألا نيـــبت تادــــعملا وأ
ةديدجلا تادعملا وأ طخلل ةيلوأ ةروتاـف وأ ،تادــــعملا وأ طــــخلل
 ،اهل ةلثامملا



لوألا قحلملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم7٥ةداملا(

)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

 اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج ةصخر بلط
تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف

I- رمثتسملاب فيرعتلا : 
: يداصتقا لماعتم –١

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

ELOCIRGA TNATIOLPXE                        A P S                     LRAS: ينوناقلا ماظنلا *
م م ذ ش                   أ ذ ش                                    يحالف رمثتسم

SERTUA                     CNS                          LRUE
و ش ذ ش  نماضت ةكرش      اهريغ

: نومهاسملا /نويسيئرلا ءاكرشلا*

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................... :ناونعلا –
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موسرملا اذهب يناثلاو لوألا ناقــــحلملا ضوــــعي :6 ةّداملا
213-٠2 مقر يذيـــــفنـــتلا موـــسرــــملاب يناـــثلاو لوألا نيقــحلملا
ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خرؤــملا

.هالعأ روكذملاو٠2٠2

يذيفنتلا موـسرملا نم31 ةداـــملا ماـــكحأ ىغــــلت :٧ ةّداملا
٥1 قفاوملا2٤٤1 ماـع لوألا عيـــبر92 يف خرؤــــملا213-٠2 مقر
حــــنم تاــــــيفــــيكو طورـــــش نـــــمضتملاو٠2٠2 ةــــنس رــــبمفون
اهديدـــــجت مت يتلا جاتــــنإلا تادـــــعمو طوــطـــخ ةكرـــمج ةصــــخر

.تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاـشن راـــطإ يف

ةّيـــمــــسرلا ةديرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رشـــــني :٨ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام11 قفاوـملا2٤٤1 ماع ناضــــمر92 يف رئازـــــجلابرّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةنــــجللا هذه ءاـــــضعأ ّنيعي
يلوؤـــــــســـمو تاــــعاــــطقلا ءارزو حارــــتــــقا ىلع ءاــــنب ةــــعاــــنـــصلاب
.''ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةينعملا تائيهلا

جاــتــــنإلا تادعـــمو طوطـــخ نع لزانــــتلا ةلاــــح يف :71 ةداملا''
ىلإ موــسرـــملا اذه راـــطإ يف اهدارــــيتـــساو اـــهديدـــــــجت مت يتلا

نم لماعتملا عنمي ،لالغتسالا زيح اهلوخد لبق ،رخآ فرط
ةلاح يفو .تاونس )٠1( رشع ةدمل ةديدج ةصخر نم ةدافتسالا
،لالغتسالا زيح اهلوــخد نـــم ىلوألا ةنــــسلا لالخ اهــــنع لزانتلا

.''تاونس )3( ثالثب هذه عنملا ةدم ددحت

اذه ماكحأب ةينـــعملا تارادإلا حلاــــصـــم فّلكــت :81 ةداملا''
ميظنتلاو عيرـــشتلل اقـــفوو اهتايـــحالص راـــطإ يف ،موـــــسرملا
اهب دهعت يتلا تامازتلالا مارتحا ىلع رهـــسلاب ،امهب لومعملا
.موسرملا اذه بجومب يداصتقالا لماعتملا

)ىتح رييغت نودب( .............. موسرملا اذه ماكحأل قرخ يأ
.''امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا
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طلتخمميقم ريغميقم   : لاومألا لصأ–٢

طلتخمماعصاخ : ينوناقلا عاطقلا–٣

............................................................................................................................................................. : ةكرشلا لامسأر–٤

.....................................................................................................................: يعيبطلا صخشلا / ةكرشلا رقم ناونع–٥

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

II–بلطلا عدوم / ينوناقلا لثمملا ديدحـت : 
..................................................................................................................................................................... : بقللاو مسالا–1

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

.........................................فرط نم.............................................. يف ةرداصلا................. : ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر–3

................................................................................................................................................................................ : ةفصلا–٤

.............................................................................................................................................................. : يصخشلا ناونعلا–٥

..................................................................................... :سكافلا .................................................................... : فتاهلا مقر–6

.................................................................. : ينورتكلإلا عقوملا ......................................................... : ينورتكلإلا ديربلا–7

)رخآ صخش فرط نم فلملا عاديإ ةلاح يف()1( ةكرمجلا ةصخر بلط عدوم ةفصو بقللاو مسالا–8

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

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

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

III–موسرملا اذه نم6 ةداملل اقبط ،قثوم اهدعي يتلا ةبولطملا ةداهشلا ميلستل ةمزاللا قئاثولا ةمئاق :
: ةكرشلا صوصخب –

........................................................... طاشنلا زمر .................................................... : مقر                          يراجتلا لجسلا

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

............................................................................................................................ ،)اهديدحت(                       ةينوناقلا ةعيبطلا

: يحالفلا رمثتسملا صوصخب–

........................................................... طاشنلا زمر .................................................... : مقر                          يراجتلا لجسلا

..................................................................................................................................... : مقر                حالفلل ةينهملا ةقاطبلا

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

............................................................................................................................ )اهديدحت(                       ةينوناقلا ةعيبطلا

VI–عورشملا ىوتحمو ةعيبط : 
.............................................................................................................................................................. : عورشملا ىوتحم–1

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

................................................................................................................................. : اهنم ةينبملا ،.................. : ةحاسملا–3

)....................... زايتما دقع ،راجيإ ،ةيكلم( ................................... : يراقعلا ءاعولا ةعيبط–٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.اهيلع قداصم ةلاكوو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن قافرإ)1(

)عبات( لوألا قحلملا
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V–يداصتقالا لماعتملا طاشن لوح تامولعم : 
......................................................................................................................................................... : طاشنلا زمرو لاجم –1

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

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

: )ةينعم ريغ2 رركم٤ ةداملا يف ةروكذملا تايلمعلا( ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تارشؤملا مهأ روطت –٤

لامعألا مقر

ةفاضملا ةميقلا

لغشلا بصانم

)١ -س(  ةنسلا)٢ -س(  ةنسلا)٣ -س(  ةنسلاةنسلارشؤملا

: ةيسيئرلا جاتنإلا تارشؤم روطت –٥

1 جوتنم

2 جوتنم

............ خلإ

)١ -س(  ةنسلا)٢ -س(  ةنسلا)٣ -س(  ةنسلاجوتنملا

ةردقلا
  ةيجاتنإلا

جاتنإلا
يلعفلا

ةردقلا
    ةيجاتنإلا

جاتنإلا
يلعفلا

ةردقلا
    ةيجاتنإلا

جاتنإلا
يلعفلا

IV–ةكرمجلا ةصخر بلط عوضوم اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ طخ لوح تامولعم : 

 : بلطلا عوضوم اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ طخل ةقيقدلا ةيمستلا •

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

 : لامعتسالا لاجم •

 : جاتنإلا تادعم وأ جاتنإلا طخل ةعئابلا ةسسؤملا لوح تامولعم •

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

 : )جد( اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ طخ ءارش غلبم –

.............................................................................................................................................................................. : دلبلا –

.................................................................................................................................................................. : ءارشلا ةنس –

........................................................................................................................................................ : يلوألا ءارشلا غلبم –

)عبات( لوألا قحلملا
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IIV–اهدوجو لمتحي يتلا كلت ىلع ةدايز( اهؤاشنإ عّقوتملا ةرشابملا لغشلا بصانم ( : 

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

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

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

)ةينعم ريغ2 رركم٤ ةداملا يف ةروكذملا تايلمعلا(

IIIV–ةيرادإلا تابوقعلا : 

ةلئاط تحت اذهو بلطلا اذه رصانع يف قحال رييغت يأ ةلاح يف ،بجي : ةكرمجلا ةصخر رصانع نم رصنع رييغت –١
.ةعانصلا ةرازول ةصتخملا حلاصملا مالعإ ،ةكرمجلا ةصخر بحس

صوصنملا تابوقعلا ىلع ةدايز ةكرمجلا ةصخر ءاغلإ بذاك حيرصت يأ ىلع بترتي : بذاكلا حيرصتلا ةلاح يف –٢
.لاجملا اذه يف هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

ةعانصلا ةرازول ةلهؤملا حلاصملا نكمي ،لاجملا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ىلع ةوالع : تامازتلالا مارتحا مدع –٣
.اهيلع صوصنملا تامازتلالا مارتحا مدع ةلاح يف ةكرمجلا ةصخر بحس

ةلهؤملا حلاصملا ىدل عدوت نأ ةكرمجلا ةصخر نم ةديفتسملا ةسسؤملا ىلع نّيعتي: تامازتلالا ذيفنت ةيعضو –٤
.اهلالغتسا اذكو جاتنإلا تادعم وأ طخ ءانتقا نّيبت ةيبساحمو ةيدام ةيعضو ،ةعانصلا ةرازول

.ةكرمجلا ةصخر بحس ىلإ يدؤي دق ةيبساحملاو ةيداملا ةيعضولا هذه عاديإ مدع نإ

........................................................................حلاصل فرصتملا................................................. )ة( ديسلا هلفسأ يضمملا انأ
،حرصأو ،هالعأ ةروكذملا ةفلتخملا ماكحألاب املع تطحأ يننأب دهشأ ،.................................................... ةفصب ..........................

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

يداصتقالا لماعتملا متخو ءاضمإ

)عبات( لوألا قحلملا
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يناثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو

جاتنإلا تادعم وأ طخ ةكرمج ةصخر نمضتي ................................... يفخرؤم ................ مقر ررقم

تامدخلاو علسلا جاتنإ طاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا

،ةــــعاـــنـصلا رـيزو ّنإ

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنــس وــــينوي٤ قفاوـــملا1٤٤1 ماـــع لاوـــش21 يف خرؤــــملا7٠-٠2 مــــقر نوـــناــــقلا ىضتقمب –
،هنم7٥ ةداملا اميسال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤملا213-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج ةصخر حنم تايفيكو طورش

،مّمتملاو لّدعملا

ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خرؤملا393-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،ةعانصلا ريزو تايحالص

فرط نم ..................................... خيراتب عدوملا ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ طخ ةكرمج ةصخر بلط ىلع ءانبو –
: يف ةينوناقلا ةعيبطلا بسح لجسملاو ..............................................................

............................................................ : يحالفلا رمثتسملا مقر وأ /و ................................................. : مقر يراجتلا لجسلا

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

................................................................................................................ : خيراتب ةينقتلا ةنجلل قباطملا يأرلا ىلع ءانبو –

: رّرقي

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ جاتنإلا طخ ةكرمج ةصخر ..........................................................ــل حنمي : ىلوألا ةداملا
.يناثلا وأ لوألا لودجلا يف ةروكذملاو

،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم اذكو ،يتآلا لودجلا يف ةروكذملاو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا طخ تانوكم مدختست:٢ ةداملا
.هالعأ روكذملا يداصتقالا لماعتملا طاشنل ةصاخلا تاجايتحالا يف اديدحت

تبثي دمتعم وأ ّفلحم ريبخ اهدعي ،لالغتسالا زيح لوخدلا ةداهش ميدقتب ةكرمجلا ةصخر نم ديفتسملا مزتلي :٣ ةداملا
.لالغتسالا زيح اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ طخ لوخد

.ررقملا ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس ةدمل ،ةصخرلا هذه لوعفم يرسي :٤ ةداملا

: ـل ةهجوم ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ةصخرلا رادصا متي :٥ ةداملا

،ديفتسملا –

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا –
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 لوألا لودجلا

هديدجت مت يذلا جاتنإلا طخ ءازجأل ةقيقدلا ةيمستلا

1

2

3

٤

٥

خلإ

مقر
بيترتلا

،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم نييعت
اهتاقحلمو اهتانوكم

لسلستلامقر
ةيمكلا

نزولا وأ مجحلاددعلا

 يناثلا لودجلا

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمل ةقيقدلا ةيمستلا

1

2

3

٤

٥

خلإ

مقر
بيترتلا

جاتنإلا طخ تاقحلمو تانوكم نييعت
هديدجت  مت  يذلا

لسلستلامقر
ةيمكلا

نزولا وأ مجحلاددعلا

ماع لاّوش٨ يفخّرؤــم٨١٢-١٢ مقر يذيــــفنتموــــــسرم
ديدمت نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةنـس ويام٠٢ قفاومــلا٢٤٤١
سوريف ءابو راشـــــتنا نم ةـــــياـــقولا ماــــظن رـــيـــبادـــت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيـــس ال،روتــــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفــــص81 يف خرؤــــمـلا6٥1-66 مــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىداـــــمـــج7 يف خرؤـــــمـلا7٠-88 مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو–
قلعــتـــمـلاو8891ةنــــس رــــيانـــي62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماـــع ةيـــناـــثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددــحي يذلا8991 ةنس ويــــنوي72 قــــفاوــــمـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداـــمـــج71 يف خرؤـــمـلا31-1٠ مــــقر نوـــناـــقلا ىضتــقمبو–
نــــمــــضــــتـــمـلاو1٠٠2 ةنـــــس تشـــغ7 قــــفاوـــمـلا22٤1 ماـــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىداـمـــج72 يف خرؤـــــمـلا8٠-٤٠ مــــــقر نوــــناـــــقلا ىضـــــتقمبو–
قلعــــتــــمـلاو٤٠٠2 ةنــــس تشـــغ٤1 قــــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع ةيـــــناــــثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب
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ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعــــتمـلاو21٠2 ةنــــس ريارـــبف12 قفاوــمـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤـــــمـلا11-81 مقر نوــناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مـــــقر يـــسائرلا موــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدـــمتـــعمـلا ،)٥٠٠2( ةيـــلودلا ةيـــحـــصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمــــسيد82 قفاومــــلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

9 يف خرؤـــملا87-12 مـــــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتـملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قـفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– ديــــفوك( اـــنوروـــك سورـــيفءاـــبو راـــشتنا نـــم ةـــياــــــقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريـــــــــبادـــــت ديدمت ىلإ موــــسرـــمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
انوروــــــــــك سورــــــــــيـــف ءاـــــــبو راــــــــشــــتنا نــــم ةــــياـــــقوـــــلا ماـــــــظــــن
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
رطـــخ يأ نم مــــهـــــتياـــمــــحو نينـــطاوـــمـــــلا ةحــــــص ىلــــــع ظافـــــحلا

.انوروك سوريف راـــشـــتنال

ةدمل ددميو يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارـجإ لدعي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع  ،)1( رهش

ليللا فصتنم نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
تاــــيالولا ىلع ،يلاومـلا مويلا حابص نم ةعبارلا ةعاسلا ةياغ ىلإ
،ةياجبو ،ةنـــتاـــبو ،طاوغألاو ،راردأ : ةــــيــــتآلا )91( ةرشع عستلا

،فيطسو ،لجيجو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ةسبتو ،ةديلبلاو
،نارهوو ،ةلقروو ،ةليسملاو ،ةنيطنسقو ،سابعلب يديسو
،ترقوتو ،ةزابيتو ،يداولاو ،سادرموبو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةركسبو ،يـــــقاوـــبـــلا مأ ،فـــلـــشـــلا : ةـــيــــتآلا )93( نيثالثلاو
،ةفلجلاو ،ترايتو ،ناسملتو  ،تسغنماتو ،ةريوبلاو ،راشبو
،مناغتسمو ،ةيدملاو ،ةملاقو ،ةبانعو ،ةدكيكسو ،ةديعسو
،فراطلاو ،جيريرعوب جربو ،يزيليإو ،ضيبلاو ،ركسعمو
،ةليـــمو  ،سارــــهأ قوــــسو ،ةلشنخو ،تليسمسيتو ،فودنتو
،نازيلغو ،ةيادرغو ،تنشومت نيعو ،ةماعـــنلاو ،ىلــــفدلا نيـــعو
،سابع ينبو ،لالج دالوأو ،راتخم يجاب جربو ،نوميميتو
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو ،مازق نإو ،حلاص نإو

،ةصتخملا تاطلــسلا ةقـــفاوم دــــعب ،ةالولا نـــــكمي :٣ ةّداملا
لكل ةيحــصلا ةيـــعــــضولا اهيضتــــقت يتلا ريبادــــتلا لك ذاختا

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

رظح ءارجإ ،ينطولا بارــتلا لـــماــــك ربــــع دّدـــــمي:٤ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

رظحلا ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجيو
قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا
نكامألا يكلام دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٥ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةيامحلاو ةياـــقولا ريـــبادـــــتب مازـــتلالا نم ققــــحــــتلل ةصتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
 .نيفلاخملا دض هب

ةــياـــمـــحلاو ةـــياــــقولا رــــيـــبادــــت لــــك ةقـــــبـــطم ىقـــبــــت :6 ةّداملا
سورـــيف ءاـــبو نـــم ةياـــقولا ماـــظـــن راــــطإ يف ةذـــــخـــتمـلا ىرخألا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتــــــحفاكمو )91– ديــــــفوك( اــنوروــك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

22 نـــــم ءادــــتبا موـــسرمـلا اذـــه ماــــكحأ يرـــســـت :٧ ةّداملا
.12٠2 ةنس ويام

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــه رـــشـــنــــي :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

دارج زيزعلا دبع
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ةّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع ناضـــمر7 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم

ريدم ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس لـــيرــــبأ91
ةيرئازجلا ةلاكولاب ةماعلا لئاسولاو ةرادإلاب ّفلكم
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل

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

2441 ماع ناضـــمر7 يف خّرؤـــــم يسائر موـــــسرم بجومب
قلاخلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ةلاكولاب ةماعلا لئاسولاو ةرادإلاب اّفلكم اريدم هتفصب ،يفوص
ءانب ،ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا

.هبلط ىلع
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماـــع ناضــــمر7 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــــس لــــيرــــبأ91
داســـفلا نـــم ةياـــــقولل ةيـــنـــطولا ةئـــــيـــهلاب تاــــسارد
.هتحفاكمو

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

2441 ماع ناـــضــــمر7 يف خّرؤــــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
فسوي ّديـــسلا ماــــهم ىهــــنــــت ،1202 ةنـــــس لـــيرــــبأ91 قـــــفاوملا

قيسنتلا مسق سيئر ىدل تاساردلل اسيئر هتفصب ،يدبع
داــــســــفلا نــــم ةــــياــــقولل ةيــــنـــــطولا ةئيــــهلاب يلودلا نواعــــــتلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،هتحفاكمو

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

قــفاوــــملا2441 ماـــع ناـــضـــمر7 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ةثعب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91
.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب

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

2441 ماــع ناـــضــــمر7 يف خّرؤـــــم يـــــسائر موــــسرم بجومب
قازرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

هفيلكتل ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب ةثعب ريدم هتفصب ،بازع
.ىرخأ ةفيظوب

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

قفاوملا2441 ماـــع ناـــضـــمر7 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ريدملا ماهـــم ءاهنإ نمــــضـــتي ،1202 ةنــــس لـــــيرـــبأ91
ةيمالسإلا تاروشنملل ةينطولا ةســسؤـــملل ماــــعلا
.”رصعلا“

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

2441 ماع ناضـــــمر7 يف خّرؤــــــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

تاروشنملل ةينطولا ةسسؤـــملل اماـــع اريدم هتفصب ،ودامح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،”رـــصعلا“ ةيمالسإلا

قفاوــملا2441 ماع ناـــضــــمر7 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
ةرازوب نييعتلا نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس لــــيرــــبأ91
 .ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

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

2441 ماع ناــضـــمر7 يف خّرؤـــم يــــسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

: ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

تاسسؤملاو ةننقملا لامعألل ريدم بئان ،قوتعم لداع–
،ةفنصملا

.تاساردلل اسيئر ،شواش مهارب ريغصلا دـمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ناضـــمر7 يفخّرؤــــم يــــــسائر موسرم
زكرم ريدم نييـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس لـــيرــــبأ91
.ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا

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

2441 ماــــع ناــــضـــمر7 يف خّرؤــــم يـــــسائر موسرم بجومب
،ريــــشـــبلب ناــــــسح دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

.ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرمل اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ناـــضــــمر7 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب

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

2441 ماع ناضـمر7 يف خّرؤـــــــم يــــسائر موــــــسرم بــــــجومب
،ةزوب نب ةميلح ةّديسلا نّيعت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

يملــــــــعلا ثحــــبلل ينــــطولا سلــــجــــملاب تاـــــساردلل ةرـــــيدـــــم
.تايجولونكتلاو

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

قفاوــــملا2441 ماـــــع ناــــضــــمر7 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنــس لـــيرــــبأ91
.تاطوطخملل ينطولا

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

2441 ماع ناـضــــمر7 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــــــسرم بــــجومب
اريدم ،ملاعلب دمحأ ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا
.تاطوطخملل ينطولا زكرملل
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قفاوملا2441 ماـــع ناضــــمر7 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91
.تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملل

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

2441 ماـــع ناــــضــــمر7 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
،زوبخوب ءاملس ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

.تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملل ةماع ةريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ناضـــمر7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضــتي ،1202 ةنس ليرـــبأ91
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةنمقرلل

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

2441 ماــع ناـــضــــمر7 يف خّرؤـــــم يسائر موــــــسرم بجومب
اريدم ،رارد ناسح دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةنمقرلل اماع
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوــملا2441 ماــــع ناضــــمر7 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91
.اهقيدصتو لئاتشلاو روذبلا ةبقارمل ينطولا زكرملل
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2441 ماــــع ناـــضـــمر7 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
،يقرش ةيكز ةدّيـــــسلا نّيعــــت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

لئاتـــشلاو روذــــبلا ةبـــــقارـــمل ينــــطولا زكرـــــملل ةـــماــــع ةرـــــيدـــم
.اهقيدصتو
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قفاوملا2441 ماــع ناــــضـــمر7 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ماـــعلا ريدــــملا نييـــعت نمــــضــــتي ،1202 ةنس ليربأ91
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلل

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

2441 ماع ناـــضــــمر7 يف خّرؤـــــم يــــــسائر موـــــسرم بجومب
،ىفطصم سايلإ دّيسلا نّيعــي ،1202 ةنس ليربأ91 قــــفاوــملا

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلل اماع اريدم
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قفاوملا2441 ماع ناـــضــــمر7 يفخّرؤـــــم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمـضــــتي ،1202 ةنــــس لــــيرـــــــبأ91
بدتنملا ريزولا ناوــــيدب صيـــــخلتلاو تاساردلاب
ةــفرعـــملا داــــصتــــقاب فّلـــــكملا ،لوألا ريزوـــــلا ىدل

.ةئشانلا تاسسؤملاو
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2441 ماـع ناـــضــــمر7 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موــــسرم بجومب
ربمفون21 نم ءادـــتبا ،ىهـــنت ،1202 ةنــــس ليرـــــبأ91 قـــفاوــــملا

افّلكم هتفصب ،ةزعوب ميــــكحلا دبع دّيــــــسلا ماهــــم ،0202 ةنـــــس

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب
،ةئشانلا تاســـسؤــــملاو ةفرعــــملا داـــصتــــقاب فّلـــــكملا ،لوألا

.ةافولا ببسب
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قفاوملا2441 ماع ناضـــمر7 يف ةــــــخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضــتت ،1202 ةنــــس ليرــــبأ91
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
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2441 ماـــع ناـــضـــمر7 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــــسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا
مهفيلكتل ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب
،تاساردلل اريدم هتفصب ،ڤوزع دنحم–
ةاكزلاو فاقوألل ارــيدم هتــــفــــصب ،ةيــــكـــــيارــــت اــــضر دارـــــم–

،ةرمعلاو جحلاو
،نواعتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةدع ةجيدخ–
،ةاكزلل ريدم بئان هتفصب ،ةزيعم دارم–
،ةرمعلاو جحلل ريدم بئان هتفصب ،يناميلس دمحأ–
تاــناحــــتمالل رـــيدم ةــــبئان اهــــــتفــــصب ،زوزــــع نب ةميــــــهف–

،تاقباسملاو
.ةينيدلا رئاعشلل ريدم بئان هتفصب ،يراضخل ديجملا دبع–
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2441 ماع ناــضــــمر7 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرم بجومب
،يسنوي دلاخ ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ةينيدلانوؤشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فاقوألاو
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2441 ماع ناضـــمر7 يف خّرؤـــــم يذيــــفـــنت موـــــسرم بــجومب
،يواتشم ريخلب ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

نوؤشلا ةرازوب ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل اريدم هتفصب
.فاقوألاو ةينيدلا
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2441 ماع ناضــمر7 يف خّرؤـــــم يذــــيفـــنت موـــسرم بـــــجومب
رداقلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنــــس ليرــــبأ91 قـــــفاوــــملا

نوؤشلا ةرازوب نيــمدختــــسملل رــــيدم بئان هتـــــفـــــصب ،يضاق
.فاقوألاو ةينيدلا
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قفاوملا2441 ماـــع ناضــــمر7 يفخّرؤــــم يذيـــفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنـــس لـــيرــــبأ91
.تايالولا ضعب يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل
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2441 ماع ناضـــمر7 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرــــم بــــجومب
ةيــــتآلا ةداـــــسلا ماهــــم ىهــــنت ،1202 ةنـــــس ليرــــبأ91 قــــفاوــــملا



٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاوش٨
27م١٢٠٢ ةنس ويام٠٢

يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،ةنتاب ةيالو يف ،ةتسوب يندم–

،ةملاق ةيالو يف ،ةيرقانبل ركبوب–

.فراطلا ةيالو يف ،لاتق لامك–
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قـــفاوـــملا2441 ماع ناـــضــــــمر7 يفخّرؤــــم يذـــــيفنت موسرم
ســـيئر ماهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس لـــيرــــبأ91
.ةضايرلاو بابشلا ريزو ناويد
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2441 ماع ناــضــــمر7 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرم بجومب
ةنس ليربأ8 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قـــفاوملا

ناويدل اسيئر هتفصب ،ريبز نايفس دـمحم ّديسلا ماهم ،1202
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةضايرلاو بابشلا ريزو
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قفاوملا2441 ماـــــع ناــــضـــمر7 يفخّرؤـــــم يذيفنت موسرم
رــيدـــم ماــــهم ءاهــــنإ نمــــضتي ،1202 ةنـــــــس لــــــيرـــبأ91
ةـــعاــــنــــصلا ةرازوــــب نــــيوـــكـــتلاو ةـــــيرـــشــــبلا دراوــــــملا

.اقباس– مجانملاو
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2441 ماع ناــضـــمر7 يف خّرؤـــــم يذيــــفــــنت موــــسرم بجومب
،وياب رمع دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ةعانصلا ةرازوب نيوـــكتلاو ةيرشــــبلا دراوــــملل اريدم هتـــــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– مجانملاو
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قفاوملا2441 ماـــــع ناــــضــــمر7 يفخّرؤـــــم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماــــهم ءاهـــنإ نمـــضــــتي ،1202 ةنـــــس لــــيرــــبأ91
.رئازجلا ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

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

2441 ماع ناـضـــمر7 يف خّرؤـــــم يذيــــفــــنت موـــــسرم بجومب
ربمسيد32 نم ءادـــــتبا ىهــــنت ،1202 ةنــــــــس ليربأ91 قــفاوـــملا

اريدم هتــفـــصب ،وــــمــــح هــــلـــــلا دــــبـــع نــــب ّديـــــسلا ماـــهــــم ،9102 ةــــنـــــس
.رئازجلا ةيالو يف مجانملاوةعانصلل
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قفاوملا2441 ماع ناــضـــمر7 يفخّرؤــــم يذـــيفـــــنت موسرم
رـــيدــم ماـــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنــس لـــيرـــبأ91
تاـيـئاـملا ةـيـبرـتو يرحبلا ديـصـلل ةيـئالوـــلا ةــفرــغـلا

.تنشومت نيع يف
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2441 ماـع ناــــضــــمر7 يف خّرؤـــــم يذـــــيفـــنت موسرم بجومب
،ىفطصم سايلإ ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ91قفاوملا

تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تنشومت نيع يف

قـفاوـــملا2441 ماـــع ناـــضــــمر7 يفخّرؤــــم يذـــيــــفنت موسرم
حلاــــصمب نيـــيــــعتلا نمـــضـــتي ،1202 ةــــنــــس لـــيرــــبأ91
.لوألا ريزولا
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2441 ماع ناضـــمر7 يف خّرؤــــم يذيفـــنــــــت موــــــسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنــــس لـــيرـــبأ91 قــــفاوـــــملا
: لوألا ريزولا حلاصمب ،مهؤامسأ

،تاساردلل اريدم ،بازع قازرلا دبع–

،تاساردلل اريدم ،وغاطوب نسحأ–

،ةريدم ،يدامح ةحيلص–

.اريدم ،يدبع فسوي–
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2441 ماــــع ناـــضــــمر7 يف ناــــخّرؤــــم نايذــيفنت ناموسرم
نييعتلا نانمضــتي ،1202 ةنـــــس ليرـــبأ91 قـــفاوـــملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب
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2441 ماـع ناـــضـــمر7 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنــس ليرــــبأ91 قفاوملا
: فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،تاساردلل ةريدم ،يدلاخم ةريمس–

،تاساردلل اريدم ،هتيبه رصانلا دبع–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ةدع ةجيدخ–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ةزيعم دارم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يناميلس دمحأ–

،اشتفم ،ةيكيارت اضر دارم–

،اشتفم ،ةتسوب يندم–

،اشتفم ،ةيرقانبل ركبوب–

،اشتفم ،يطلج رداقلا دبع–

،ينآرقلا ميلعتلاو ينيدلا هيجوتلل اريدم ،ڤوزع دنحم–

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل اريدم ،يراق نيدلا لامك–

،ةرمعلاو جحلاو ةاكزلاو فاقوألل اريدم ،نايزوب دـمحمأ–

،ةينيدلا رئاعشلل ريدم ةبئان ،سومادوب ةبيهو–

،تاعزانملاو نينقتلل ريدم ةبئان ،زوزع نب ةميهف–

،ةاكزلل ريدم بئان ،فيض دـمحم–

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ةزمح نب نيدلا زع–

،ىوتسملا نيسحتو جماربلل ريدم بئان ،ناديعس لالب–

،اهليجستو ةيفقولا كالمألا رصحل ريدم بئان ،لاتق لامك–

،نواعتلل ريدم بئان ،بياس دـمحم–

،ةيفقولا كالمألا رامثتسال ريدم بئان ،يحلاط داؤف–
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،ةرمعلاو جحلل ريدم بئان ،يراضخل ديجملا دبع–

ءايحإو تاعوبــطملل رــــيدم بئان ،ودامـــــح نامـــحرلا دـــبع–
،يمالسالا ثارتلا

،تايقتلملاو يفاقثلا طاشنلل ريدم بئان ،ينادغز دـمحم–

يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،يبوهيم زيزعلا دبع–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
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2441 ماع ناـضـــمر7 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرم بـــجومب
،يموت رونلا دبع ّديسلا ّنيـــــعي ،1202 ةنس ليرـــبأ91 قــفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب نيمدختسملل ريدم بئان
`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوـــملا2441 ماـــع ناـــضــــمر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91
.فراطلا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

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

2441 ماع ناــضــــمر7 يف خّرؤـم يذيفـــنت موـسرـم بجوــــمب
،يسنوي دلاخدّيــسلا نّيـــعي ،1202 ةنــــس لــــيرـــبأ91 قــــفاوـــــملا

.فراطلا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم

قفاوملا2441 ماع ناضـــمر7 يفخّرؤــــــم يذيفنت موسرم
ةعانصلا ريدم نييعت نمـضتي ،1202 ةنس ليربأ91
.رئازجلا ةيالو يف مجانملاو

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

2441 ماع ناضــمر7 يف خّرؤـــــم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،وياب رمع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا
.رئازجلا ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل

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

قفاوملا2441 ماــــع نابعـــش11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةينطولا ةئيهلاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام52
.)كاردتسا( هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

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

ماع نابعش82 يف رداصلا72 ددعلا– ةّيمسرلا ةديرجلا
.1202 ةنس ليربأ11 قفاوملا2441

:8 رطسلا– لوألا دومعلا–82 ةحفصلا

،” يواق نيدلا زع“: نم الدب–

،” ىواق نيدلا زع“ : أرــــقــــي–

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةراجتلا ةرازو

٢٤٤١ ماع لوألا عيبر٤٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةقداصملا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ربمفون٠١ قـــفاوملا

نمأ تاـبــــلطـــتم ددــــحي يذلا يــــنــــقــــتلا ماـــظــــنلا ىلع
فشكلل يلزنملا مادختسالا تاذ ةيئابرهكلا ةزهجألا

.نوبركلا ديسكأ يداحأ نع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو  ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزوو

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةعانصلا ريزوو

،ةقاطلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

٤1 يف خرؤملا٥9-٠2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنــس لـــيرـــبأ8 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماع نابعش
لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،ممتملاو

يف خرؤملا361-٠2 مـــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنس وـــيــــنوـــــي32 قــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــــع ةدــــعــــقـــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلــعــتـــملاو٠991 ةـــنــس رــياـــنــــي٠3 قـــفاوـــملا٠1٤1 ماـــــع بــــجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

8 يف خرؤــملا٥6-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةبقارمب قلعتملاو2991 ةنـــس رياربف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش
،ممتملاو لدعملا ،ةدروتسملا وأ ًايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربـــمـــســـيد12 قــــفاوـــملا32٤1 ماــــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو  تايحالص ددحي

٤ يف خرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم82

8 يف خرؤملا76٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةـنـــس رـــبــمـــســيد٠1 قــفاوــملا62٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا
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يف خرؤــــملا973-11 مـــــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةــنــس رــبــمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةّجـحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤـــــملا3٠2-21 مـــقر يذيــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
21٠2 ةــــنـــس وــياــم6 قــفاوـــملا33٤1 ماـــع ةـــيناــثلا ىداــمــج٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

يف خرؤـــملا723-31 مــــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماــع ةدعــقلا يذ٠2
ّزيح تامدخلاو علسلا نامض عضو تايفيكو طورش ددحي يذــلا
،ذيفنتلا

٥ يف خرؤملا873-31 مقر يذيــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحـي يذلا31٠2  ةــنــس رــبــمفون9 قفاوـــملا٥3٤1 ماـــع مّرحــم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يف خرؤملا1٤2-٤1 مقر يذيفنــتلا موـــسرــــملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةـنــس تــشــغ72 قــفاوــملا٥3٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤـملا221-٥1 مـقر يذــيــفــنــتلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمــضــتملاو٥1٠2 ةـنــس وــياــم٤1 قــــفاوــملا63٤1 ماـع بجر٥2
،هريسو هميظنتو هماهمو براجتلل ينــطوـلا ربخملا ءاــشــنإ

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيــفنـــتلا موـــسرــــملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمســيد2 قفاوملا73٤1 ماـع رــفــص٠2

،لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربــمــســيد22 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع يــناــثلا عــيــبر٤1
ةيلــــحملا تاـــعاـــمـــجلاو ةــيـــــلخادلا رــــيزو تاــــيـــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ماع مرحم6 يف خرؤملا  يـــسائرلا موـــسرــــملا  ىضتقمبو–
نييعت نـمــضــتــملاو81٠2 ةــنــس رــبــمــتــــبــس61 قـــــفاوــملا٠٤٤1
،ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا

12 يف خرؤــــملا كرـتــــــشــملا يرازوــــلا رارـــــــقلا ىضــــتقمبو–
نـمـضــتملاو61٠2 ةنس رياني13 قفاوملا73٤1 ماع يناثلا عيبر
نمألا تابلطتم ددـــحــي يذلا يــــنقتلا ماـظـــــنــلا ىلـع ةقداـــــصملا

،قرتحملا زاغلا ةزهجأل

: يتأي ام نوررقي
موــــسرـــملا نــــم82 ةداـملا ماــكــحأل اــقــــيبـــطت: ىلوألا ةداملا

62٤1 ماـــع ةدــعــقــلا يذ٤ يف خرؤـــــملا٤6٤-٥٠ مــقر يذــيـــــفــنــتلا
روكذملاو مّمتملاو لّدــعــملا ،٥٠٠2 ةــنــس رــبــمــســيد6 قــفاوـــملا
ةزهجألا نـمأ تاــبــلــطــتــم دــيدــحت ىلإ رارــقلا اذــه فدــهــي ،هالـــعأ
ديسكأ يداحأ نع فشكلل يلزنملا مادختسالا تاذ ةيئابرهكلا
.”OC فشاوك“ صنلا بلص يف ىعدتو ،نوبركلا

ةيئابرهكلا ةزهجألا ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:٢ ةداملا
نع فشكلل لزاـــنملا يف ةرمتــــسم ةفصب مادخــــتسالل ةدعملا
يروفحألا دوقولا قارتحا نع جتاــنلا نوــــبركلا ديـــسكأ يداــــحأ
.بلصلا دوقولا وأ

 : ةهجوملا ةزهجألا  ،رارقلا اذه قيبطت لاجم نم ىنثـــتست

ديسكأ يداحأ ريغ قارتحالل ةلباقلا تازاغلا نع فشكلل–
،)OC( نوبركلا

.قئارحلاو ناخدلا نع فشكلل نوبركلا ديسكأ يداحأ سايقل–

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٣ ةداملا

نوــــبرـــكلا ديـــســـكأ يداـــحأ نـــع فــــشـــكلا زاــــهـــــج:OC فشاك
زاهجو ،رـمألا مزل اذإ دـــعب نــــع راعشـــتسا زاهـــج ىلع يوــــتـــحي
ةبسنلابو ،ةيئابرهك ةيذغتو ،ىرخأ ةيئابرهك تانوكمو راذنإ
ةادأ ىلع كلذ ىلإ ةفاـــضإ يوتـــحت ”أ“ عوـــــن نمOC فــــشاوكل
،ةيجراخ  مّكحت  ةراشإ رادصإب حمست

هجرخم ريغتيOC فشاك نم رصنع وه: راعشتسا زاهج
،نوبركلا ديسكأ يداحأ دوجوب

بـــجـــي يذــــــلا ددـــــحملا تــــقوــــلا: زاـهــجلا ةــيــحالـــص ةــياـــهن
،هيف زاهجلا لادبتسا

ةقاطلاب هديوزت متي يذلا زاهجلا ةزيم: رمتسملا ليغشتلا
يكيتاـــموـــتوأ فـــشك زاهـــج ةطــــساوب مئاد لكشب ةيئابرهكلا

.عطقتم وأ رمتسم لكشب لمعي

ددــــحت يـــتلا زاهــــجلل ةـــتـــباــــثلا طـــباوـــــضلا: راذـــنإلا تابـتع
ايئاقلت زاهجلا ردصي اهلالخ نم يتلا ضرعتلا ةدمو  ماجحألا
ةراشإ " أ " عونلا نمOC  فشاوكل ةبسنلابو راذنإ  ةراشإ

،ةيجراخ مكحت

دادعتسالا ةلاحب زيمتت ةراشإ: يجراخلا مكحتلا ةراشإ
لاثملا ليبس ىلع( لمعلا ءدب اهلالخ نم نكمي يتلا طيشنتلاو
،)ةيوهتلا زاهج ليغشت

دوجو ىلإ ريشت ةعومسمو ةيئرم ةراشإ : للخلا ةراشإ
.زاهجلا يف للخ وأ بطع

فشاوك ةزهجأ عاونأ ىلع ةقبطملا تابلطتملا:٤ ةداملا
OCيه :

نأ بـــجي يـــتلا ةزهــــجألا: ”أ“ عونلا نمOC فشاوك–
مكــــحت ةراـــشإ ىلإ ةفاــــضإلاب ،اعومسمو اــــيئرم اراذنإ ردـــــصت
وأ رشابم لكشب ةيوهتلا ليغشتل اهمادختسا نكمي ةيجراخ
 ،ةقحلم ةادأ  يأ وأ رشابم ريغ

نأ بـــــجي يتلا ةزهــــجألا: ”ب“ عونلا نمOC فشاوك–
  .طقف اعومسمو ايئرم اراذنإ ردصت

.”ب“ عونلا عم ”أ“ عونلا نمOC فشاك طبر نكمي

زاهجك،OC نع فشكلا ةزهجأ قّوست نأ بــــجي:٥ ةداملا
يلزنملا لامعتسالا تاذ ،ءاملا ناخسو ةئفدتلا ةزهجأ بحاصي
.قرتحملا زاغلاب لغتشت يتلاو

جوتنمك ةدرفنم عـيــبلل فــشاوـــكلا هذـــه ضرــــعــت نأ نكمي
.يئاهن

ليغشتلل اًمّمصمOC فشاك نوكي نأ بجي:6 ةداملا
ديسكأ يداحأ دوجو نع ةقدب فشكي نأ بجيو ،رمتسملا
،ةددحملا قيبطتلا طورش نمض ،ةيلزنملا نكامألا يف نوبركلا
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عوــــــنلا نمOC فشاوكل ةبسنلابو ،اراذنإ ردصي نأ بجــيو
لـــك يف تاــــــيلمـــــعلا ليعــــفت ىلع ةرداـــــــق نوــــكت نأ بجــــيف ،"أ"
راذنإلا تابـــتع )ةدـــملاو دــــحلا( طورــــشلا اهـــيف زواجــتت ةرـــم
.اًقبسم ةددحملا

يئرــــم رـــــــشؤـــمبOC فـــــشاـــــك دّوزــــــي نأ بــــــــجي:٧ ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملل بيجتسي

نأو ةيئابرهكلا ةيذغتلل يئرملا رشؤـــملا بيكرت بــــــجي–
ةلوصوملاOC فـــــــشاوــــك ةــــلاــــح يفو .رـــــضــــخأ نوـــــل اذ نوـــــــكــــي
لكشب يئرملا رشؤـــملا ليغــــشت بــــجي ،ةيئابرهكلا ةكبشلاب
بجي ،ةيراطبلاب لمعت يتلاOC فـــشاوــــكل ةبســـــنلابو ،مئاد
 ،ةقيقدلا يف ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم يئرملا رـشؤملا ضــــموي نأ

نول اذ نوكي نأو راذنإلل يئرملا رشؤملا بيكرت بجي–
،رمحأ

نول اذ نوكي نأو للخلل يئرملا رـشؤـــملا بيـــكرت بــــجي–
،رفصأ

حمست ةـــمالـــع ةــــيئرـــملا تارـــشؤـــملا نمـــضــــتت نأ بــــجي–
،اهتفيظو ديدحتب

بيكرت دنع ةحضاو  ةيئرملا تارشؤملا نوكت نأ بجي–
تاميلعــــتل اًقــــفو ليـــغـــشــــتلل ةــــيداــــعلا ةيـــعــــضولا يف زاـــــهـــــجلا
.عّنصملا

ديسكأ يداحأ نع فشــكلا زاهـــج دــــيوزت بــــجي :8 ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملل بيجتسي يتوص راذنإب نوبركلا

يتوصلا راذنإلاو يئرملا راذنإلا رــــشؤم لمــــعي نأ بجي–
 : هاندأ لودجلا يف ةددحملا راذنإلا طبض ميق عم نمازتلاب

: راذنإلا طورش - لودج

يداحأ زيكرت
نوبركلا ديسكأ

راذنإ عم
: لبق

راذنإ نودب
: لبق

)mpp ( نويلملا نم اءزج٠3

 نويلملا نم اءزج٠٥

 نويلملا نم ءزج٠٠1

 نويلملا نم ءزج٠٠3

–

ةقيقد٠9

ةقيقد٠٤

قئاقد3

ةقيقد٠21

ةقيقد٠6

قئاقد٠1

–

ةراشإ زاهجلا ةيحالص ةياـــهن رــــشؤم مدــــختــــسي نأ بــــجي
اًيئرم اًرشؤم وأ ،هالعأ7 ةداملا يف ةروكذـــملا ةيئرـــملا للــــخلا
.اًرياغم زاهجلا ةيحالص ةياهنل

ِنـــــصـــــملا ىلع بـــــــجي
ّ

ربــــخم ىلإ مدقــي نأ دروتــــســـملا وأ/و ع
تبثت يتلا هل ةعباتلا تاباسحلا عيــمجو جهنــــملا براــــجتلا

ةيحالص ةياـــهن بارتــــقال ةيكيـــتاموــــتوألا ةـــبرـــجـــتلا ليـــغــــشت
.كلذ ىلع ليلدب ظفتحي نأو ،زاهجلا

يداــــحأ نــــــع فـــــشكلا زاهــــج ردـــصي نأ بـــــجي :٠١ ةداملا
قئاقد٠1 لالخ للخلل ةيئرمو ةيتوص ةراشإ نوبركلا ديسكأ

يئابرهك سامت وأ يئابرهكلا رايتلا رارمتسا نادقف ةلاح يف
وأ ،لادبتسالل ًالباق ريخألا اذه ناك اذإ راعشتسالا زاهجل
.لادبتسالل لباق ريغ راعشتسالا زاهج ناك اذإ دحاو موي لالخ

حوضوب اهزييمتو للخلل ةيتوصلا ةراـــشإلا دــيدــحت بــجــي
.زاغلا راذنإ ةراشإ نع

ةيراطبلا فعـضل يتوــــصلا راذــــنإلا ةراــــشإ دـــيدـــحت بـــــجي
.زاغلا راذنإ ةراشإ نع حوضوب اهزييمتو

ديسكأ يداحأ نع فشكلا زاهج دـــيوزـــت نكــــمي:١١ ةداملا
متــك رز عم هـــجمد نكـــميو .يودــــي راذنإلا مـــــتك رزــــب نوبرــــكلا
.ةبرجتلا رز عم كلذكو ،للخلا ةراشإ

عم للخلا ةراشإ متك ةفيظو قفاوتت نأ بجي:٢١ ةداملا
: ةيتآلا نمألا دعاوق

توص متك رز مادخــتسا يدؤي ّالأ بـــــجي ،راذنإلا ةلاح يف–
ّالأ بــــجيو .طقف عومــــسملا راذنإلا ةراـــشإ مـــتك ىلإ ّالإ راذـــــنإلا

.ةيئرملا راذنإلا ةراشإ فقوتت

لالخ ايئاقلت ةعومسملا راذنإلا ةراـــشإ طـــشـــنت نأ بـــــجي–
امدنـع راذنإلا توـــــص متــــك رز ليغــــشت عـــبـــتت يتلا ةقـــــيــــقد٥1
يف فشاكلاب طاحملا نوبركلا ديسكأ يداــحأ زـــــيــــكرت ىقـــــبي
،لقألا ىلع ،نوبركلا ديسكأ يداــــحأ نم نويلملا نم اًءزـــــــج٠٥
ىلإ راذنإلا متك ةفيظول رمتسملا ليغشتلا يدؤي الأ يغبنيو
طيشنت ةداعإ نود ةقيقد٥1 نم رثكألOC فشاك توص متك
.عومسملا راذنإلا

يف زاهجلا ناك اذإ ّالإ توصلا متك ةرتف ثدحت ّالأ بجي–
.اقبسم راذنإ ةلاح

زيكرت دنع توصلا متك ةلاح يف راذنإلا عـضوي ّالأ بـــــجي–
.نويلملا نم ءزج٠٠3 نم ىلعأ

مادختسا يغبني ال هنأ ىلع مدختسملا ليلد ريشي نأ بجي–
ديسكأ يداحأ راذنإ ظحول اذإ ّالإ دعب نع توصلا متك ةفيظو
.نوبركلا

نود ةرمتــسم ةرـــيتو يتوــــصلا راذـــــنإلا عــــبَتي نأ بــــجي–
،ٍناوث6 نم رثكأ توصلا متك ةرتف

رارمتساب ءارمحلا ةيئرملا تارشؤملا ضموت نأ بجي–
،طوبضملا تقولا عم نمازتلاب وأ

زيكرت ضفخني ىتح رمتسي نأ بجي ،راذنإلا ليعفت دنع–
ّالإ ،نويلملا نم اًءزج٠٥ نم لقأ ىلإ نوــبرـــكلا ديـــــسكأ يداحأ
.مدختسملا فرط نم ايودي همتك مت اذإ

دنع زاهجلا ةيحالص ةياهن رشؤم ليـعفت بـــجي :٩ ةداملا
. عنصملا فرط نم ددحملا تقولا
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ةراشإ  ”أ“ عونلا نمOC فشاوك ردصت نأ بجي:٣١ ةداملا
لودــــجلا يف ةددــــحملا راذـــــنإلا طورــــش نم لكل ةيـــــجراــــخ مّكـــــحت

.رارقلا اذه نم8 ةداملا يف نيبملا

سامتلا وأ ةحوتفملا ةيئابرهكلا ةرادلا لطع عنميّ الأ بجي
لكشب زاهــــجلا لمــــع ةيــــجراــــخلا مكــــحــــتلا ةراــــشإل يئاــــبرـــهــــكلا

.حيحص

ىلع عضوي اًريذحتOC فشاك لمحي نأ بجي:٤١ ةداملا
ريشي ،)زاهجلا ىلع ةعوبطم وأ( زاهجلا ىلع ةتّبثم ةقاطب
أرقا : رــيذــــحـت“ : ةــهباـــشم ةراــــشإ وأ ةــــيــــتآلا ةمولعــــــملا ىلإ
.“ليغشتلاو مادختسالا لبق ةيانعب تاميلعتلا

ةيراطبب لوصوملاOC فشاك ردصي نأ بجي:٥١ ةداملا
ةيــتوـــص ةراــــشإ  كلذكو ،7 ةداـــــملل اقـــفو للــــخلل ًايئرم اًرشؤم
دق يذلا ،ةيراطبلا ةيلاعف ضافخنا لبق دحاو تقو يف للخلل
اذه عنمي ّالأ بجيو .حيحص لكشب لمعلا نع زاهجلا لطعي
.راذنإلا لمع

،ًاموي٠3 ضفخنملا رايتلا ةدش ريذحت ةدم نوكت نأ بجي
.ةيراطبلاب لوصوملا زاهجلل ةبسنلاب ،لقألا ىلع

صاـــخلا يــتوــصلا رـــشؤــملا نيــب حوـــضوب زــييــمــتلا بــجي
راذنإ رشؤمو ةيراطـــبلا رايــت ةدـــش ضافــــخنا نم ريذـــــحتلاب
.زاغلا فشك

فاــــقــيإ بـــجـــي هـــّنإـــف ،راذـــنإ ةــلاـــح يفOC فــشاـــك ناــــك اذإ
لمعي نأ بجيو ،ةــيراــــطبلا رايت ةدــــش ضافـــخنا تارــــشؤم
نم8 ةداملا يف نّيبملا لودـــجلا يف ةددــحملا ةقيرــــطلاب راذنإلا

.رارقلا اذه

متك لـــجأ نــم للـــخلا ةراــــشإل توـــصلا مـــتك ليغــــشت مت اذإ
كلذ لطعي ّالأ بـجيف ،ةــيراــطـــبلل ضفـــخـــنملا راـــيـــتلا ةراــــشإ
.يتوصلا راذنإلا ةراشإ

ةيفاكلا ةردـــقلا تاـــيراطـــبلل نوــــكت نأ بـــــجي:6١ ةداملا
،قئاقد٤ ةدمل ،8 ةداملا يف ددحــم وه امك راذنإ ةراشإ رادصإل
للــــخ ةراـــشإ رادــــــصإو ،هبايـــــغ يف وأOC دوــجو يف ،لقألا ىلع
.اًموي٠3 نع لقت ال ةدم لالخ ةيراطبلا

ىلإ مدقي نأ راذنإلا زاهج دروتسم وأ/و عّنصم  ىلع بجي
دادعتسا رايتل ةقفاوملا غيرفتلا تاينحنم براجتلا ربخم
ةقفاوملا ةعراستملا غيرفتلا تارايت ىلإ ةفاضإلاب ،فشاكلا
.ةينعملا تايراطبلل

ةعس ميــيقتل ،هالـــعأ ةروكذـــملا تاــيطعملا مادــختــسا بــجي
.عّنصملا تايطعم سيلو ،ةيراطبلا

ىلع ةـيراطــبلل ةـــيسكعلا ةــيبطقلا راــبــتخا قــيــبــطــت بــجي
نكمملا نم ناك اذإ ،لادبتسالل ةلباق تايراطبب دوزملا زاهجلا
ءانثأ ةيئابرهكلا ةيذغتلل ةيسكع ةيبطقلOC فشاك عاضخإ
.ةيراطبلل يداعلا لادبتسالا

فشاكل ةعوبطملا ةرادلا ةحولب تايراطبلا ليصوت دنع
OCدض ةمـــــظنأ بيــــكرت بـــجي هّنإف ،ةنرم كالــسأ قيرط نع

ةرادلا ةحولو ةيراطبلا ليصوت فارطأ نم برقلاب كاكتحالا
كالسألل كاكتــحا ةوق يأ اــهـيـف لـقـتـنــت ال ةفــصــب ةيــئابرــهــكلا
.ةعوبطملا ةرادلا ةحول ىلإ وأ ةيراطبلا فارطأ ىلإ

نم لادبتسالل ةلباقلا ةيراــــطـــبلا بـــحـــس ريــــشي نأ بــــجي
.ةيراطبلا بحس نّيبي يئرـــم ريذــــحت ىلإ مدــــختسملا فرــــط
ةـــقاـــــطلا ردـــــصــم ىلع يئرـــــملا رــــيذــــحتلا دمــــتــــعي ّالأ بــــجــــيو
.ةيئابرهكلا

طبرلل لباقلاOC فـشاــــك يفوتــــسي نأ بـــــجي:٧١ ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملا

ةراشإ ةطبارتملاOC فــشاوك عيــــمج ردــــصت نأ بـــــجي–
دحاو زاهج ةطساوب راذنإلا ةلاح طيشنت دنع يتوصلا راذنإلا
،رثكأ وأ

بجي ،راذنإلا توص متكب ةدوزمOC فشاوك تناك اذإ–
نمOC فــــشاوك دــــحأل راذـــنإلا متـــك ةرــــتف ليـــغـــشت عــــنـــــمت ّالأ
ةلاح طيشنت دنع فشاكلا اذهل ةيتوص راذـــنإ ةراــــــشإ رادــــصإ
،ىرخألا فشكلا ةزهجأ دحأ فرط نم راذنإلا

حومسملاOC فشاوك نم ىصقأ ددع طبر رثؤيّ الأ بجي–
OC فشاك ةيساــسح ىلع ريبك لكشب ،عّنصملا لبق نم اهب
،ةيراطبلا ةعس تابلطتم ةيبلت ىلع هتردق وأ

سامتلا وأ ةحوتفملا ةيئاـبرهــــكلا ةرادلا عــــنــــمت ّالأ بـــــجي–
وأ ،ليغشتلا نم ةيدرفلا ةزهجألا ،طـــبرلا كالــــسأل يئابرـــــهكلا
تابلطتملا هذه قبطت الو .للخ ةراشإ وأ راذنإ ةلاح دّلوــــت نأ

لوصوملاOC فشاك وأ ةيئابرهـــــكلا ةكبــــشلاب ةيذــــغتلا ىلع
كالسأ بيكرــــت ىلإ جاـــتـــحت يتلاو ،ةـــــيراــــطـــبلا وأ ةـــكـــبـــــشلاب
تاميظنتلل اًقفو اهنيب امــيف طــبرلاو ةـــيئاـــبرهـــكلا ةـــيذغـــــتلا
.اهب لومعملا

ليصوتلل ةهجوملاOC فــشاوـــكل ةبــــســــنلاب:81 ةداملا
ةفيظو ريفوت متي اهلجأ نم يـــتلاو ،ةقاطلل يــجراخ ردــــصمب
بجي ،فشاــكلا دادعــتــسال وأ ةــيطاــيــتـــحالا ةــقاــطـــلل ةــجـــمدـــم
: ةيتآلا تابلطتملا قيبطت

،ةيراطبلا ةطساوب ةيطايتحالا ةقاطلاب ديوزتلل ةبسنلاب–
يف ةددحملا تابــلطــــتملا ةـــقاـــطلا ردـــــصم يفوـــتـــسي نأ بــــجي
،رارقلا اذه نم٥1 ةداملا

ةداعإل ةلباق ةيــطايــــتحا ةــــقاـــط ردـــــصم دوــــجو ةــــلاـــــح يف–
ةحار ةلاح يف كالهتسالا ريفوت رّدـصملا ىلع بجي ،نــــحــــشلا
،قئاقد٤ ةدمل راذنإ ةراشإ مث ،لقألا ىلع ،ةعاس27 ةدمل زاهجلا

،راذنإلا بايغ ةلاح يف وأ راذنإلا طيشنت ةلاـــــح يف ،لــــقألا ىلع
ةبســـنلابو .لــــقألا ىلع ،ةـــــعاــــس٤2 ةدمل للــــخلا ةراـــشإ رادــــــصإ
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

ريارـــبـــف61 قـــفاوـــملا2441 ماــــع بــــــجر4 يفخّرؤـــــم رارق
ماــع رفــــص92 يفخّرؤـــملا رارـــقلا لّدـــــعي ،1202 ةنــــس
نمضتملاو0202 ةنـس رـــبوـــتــــكأ71 قــــــــفاوـــــملا2441
ةينطولا ةسردملل هيجوتلا سلــجم ءاضــــعأ نيــيعت
.ةحايسلل ايلعلا

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

61 قــفاوـــملا2441 ماــــع بــــجر4 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجوـــمب

2441 ماع رفص92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس رياربف

ءاضعأ نييـــعت نمـــضتـــملاو0202 ةنــــس ربوـــتكأ71 قـــــفاوـــــملا

،ةحايــــــسلل ايــــــلعلا ةيـنـــطولا ةــــسردــــــــملل هـــيـــــــجوـــتلا ســــــلــــجم

: يتأي امك

،ةـــحايـــــسلاب ّفلـــكملا رـــــيزولا لثــــــمم ،ةــنوـــســــح ســـيرد–"

،ياب رصان ةحيلص ةدّيسلل افلخ ،اسيئر

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

ةيطايتحا ةقاطب ةدوزــملاو ةــــكبــــشلاب ةلوـــصوـــملاOC فشاوكل
،ةكبشلا ةقاط ردصم قيبطت متي ال امدنعو ،نحشلا ةداعإل ةلباق
ةيراطبلا رايت ةدشضافخنا نم ريذحتلا ةدم نوكت نأ بجي
.لقألا ىلع ةعاس٤2

لمتحم للخ لكOC فشاك بقاري نأ بجي:٩١ ةداملا
لطع كلذ نمضتي نأ بجيو .ةيطايتــــحالا ةقاطلا ردـــــصم يف

ةحوتفملا ةيئابرهكلا ةرادلاو ةضفخنملا ةيطايتحالا ةيراطبلا
.طايتحالا ةفيظول يئابرهكلا سامتلاو

تابلطـتملاOC فـــشاـــــك يف رــــفوـــتت نأ بـــــجي:02 ةداملا
ًايلود اهب فرتعملا كلت وأ ةيرئازجلا تافصاوملا يف ةددحملا

.اهبايغ ةلاح يف

صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب:١٢ ةداملا
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع
،نوبركلا ديــــســــكأ يداـــحأ فــــشاوك مـــسو يوــــتــــحي نأ بــــجي
: يتأي ام ىلع ،رارقلا اذه عوضوم

دـــنــع ،جذوــمـــنلا مـــقرو هنـــــع فـــشــــكلا دارـــملا زاـــغلا عوـــــن )1
،ءاـضـتقالا

،”ب“ وأ”أ”OC فشاك عون )2

كالهــــتــــسا ىــصــــقأو يئاــــبرــــهكلا راــــيــــتلا ددرـــتو رـــتوــــت )3
ةــكــبــشــلاــب ةـــلوـــصوــــملاOC فـــــشاوـــــكــل ةــبــســـــــنــلاــب ،ةــقاــطلل
،ةيئابرهكلا

تايراطبلا تناـــك اذإ( رايـــــغلا تايراــــطب مـــجـــحو عوـــــن )٤
ةــــلوـــصوــملاOC فــشاوــكــل ةــبــســنـــلاــب ،)لادــبــتــسالــل ةــلــباــق
،ةيراطبلاب

،اهب ىصوملا زاهجلا ةيحالص ةدمل ىصقألا دحلا نايبت )٥

ىلع اهعضو نكمي يتلا بيــــكرـــتلاو لامعتسالا ةقيرـــــط )6
.هفيلغتب قفرت ةقيثو يف وأ جوتنملا ةقاطب

)٥(و )1( نيتطقنلا يف ةروكذملا تانايبلا نوـــكت نأ بــــجي
ةـــيـــعـــضو يفOC فـــشاـــك بـــيــكرـــت دــنـــع حوــــــضوـــب ةــــــيــئرـــــــم
.ليغشتلا

لادبتسالل ةلباقلا راعـــشتـــسالا ةزهـــجأ نمـــضــــتت نأ بــــجي
ةرياعملاو عينصتلا تامولعم عبتتب حمست يتلا تانايبلا
ةيحالص ةدم ،جاتنإلا خيرات / ةصحلا مقر ،يلسلستلا مقرلا(
.)خلإ... ،ةعّقوتملا زاهجلا

ميدــــقــــت دروــتــــســملا وأ/و عّنــــصـــملا ىلـــع بــجــي:٢٢ ةداملا
يــنـــطولا ربــــخملا نع ةرداــــصOC فــــشاك ةقـــباـــطم ةداهـــــش

.لاجملا اذه يف ةدمتعم ةئيه وأ براجتلل

ةّيـــــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــــقـــلا اذـــــه رــشــنــــي:٣٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماــــع لوألا عيــــبر٤2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

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

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوللا

ةقاطلا ريزو

راطع ديجملا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةعانصلا ريزو

مهارب يلع تيآ تاحرف


