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سرهف

ةـّيميظنتميسارم

ةماقإل ةصخر ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف خّرؤم١٦-٠2 مقر يذيفنت موسرم
تامدخ ريفوتلو ،SCPMG عون نم لتاوسلا ربع ،ةيملاعلا ةلاقنلا ةيصخشلا تالاصتاللروهمجلل ةحوتفم ةكبش لالغتساو
،”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل لزانتلا ليبس ىلع ةحونمملا ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

..................................................................................................................................................................................اهديدجتو

ةماقإل ةصخر ديدجت ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف خّرؤم2٦–٠2 مقر يذيفنت موسرم
تالاصتالا تامدخ ريفوتلو ،TAS.V عون نم لتاسلا ربع ،روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش لالغتساو
................................................................”مهسأ تاذ  ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةكرشلةحونمملا ،روهمجلل ةينورتكلإلا

يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ ديدمت نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١  ماع نابعش٣يف خّرؤم2٧-٠2 مقر يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب ىلإ

ةـّيدرفميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس سرام61 قفاوملا1441 ماع بجر12 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

..........................................نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام61 قفاوملا1441 ماع بجر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

نكسلا ةرازوب ةنيدملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام61 قفاوملا1441 ماع بجر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةــــيعامتجالا تاـــمدخلا ةــــــــنجل ءاــــــــشنإ نـــــــــمــضتي ،٩١٠2 ةــــــنس رــــــبـــــمفوــــــن٤ قــــفاوــــملا١٤٤١ماــــع لوألا عــــــيبر٦ يف خّرؤــــم رارـــــق

......................................................................................................................................يعامتجالا ناـــمضلل اـــيلعلا ةـــسردملاب

نامضلل ةبقارم نوع دامتعا بحس نمــضتي ،٩١٠2 ةـنس ربمسيد٧ قــــفاوــــملا١٤٤١ماــــع يناثلا عــــــيبر٩ يف خّرؤــــم رارـــــق
.................................................................................................................................................................................يعامتجالا

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ددحي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر8١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................يرحبلا ديصلا يف ةءافكلا
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33م٠٢٠٢ ةنس سرام٨٢

ةـّيميظنتميسارم
١٤٤١ ماع بجر٠٢ يفخّرؤم١٦-٠٢ مقر يذيفنت  موسرم

ةقفاوملا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٥١ قفاوملا
ةـــحوـــتـــفـــم ةــــكــــبش لالــــغــــتساو ةــــماــــقإل ةصخر ىلع
،ةيملاعلا ةلاقنلا ةيصخشلا تالاصتالل روهمجلل
تامدخ ريفوتلو ،SCPMG عون نم لتاوسلا ربع
ىلع ةحونمملا ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل لزانتلا ليبس
.اهديدجتو ،”مهسأ تاذ ةكرش

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـيـكـلــسـلا تالـصاوملاو دــيرـبلا رــيزو رــيرــقــت ىلــع ءاــنـب–
،ةـيـكـلسالـلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ناضمر٥2 يف خّرؤملا٧٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
تاذ تاــيــطــعملا ةجلاــعــم لاــجــم يف نييــعــيــبــطــلا صاـــخشألا
،يصخشلا عباطلا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

 ،لوألا ريزولا  نييعتنمضتملاو

٦يف خّرؤملا١٠–٠2مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١ ماع رفص٥١

نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ

يف خّرؤملا٣٣–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٠٠2 ةــنس يفـــناـــج٤2 قــــفاوملا٥2٤١ ماــــــع ةــــــجحلا يذ٤١
ةصخر ىلع ،ةــــيوستــــلا لــــيــــبس ىلع ،ةــــقـــــفاوملا نـــــمضتملاو
ةيملاعلا ةلاقنلا ةيصخشلا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ
تامدخريفوتو اهلالغتساوSCPMG عون نملتاوسلا ربع
،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا

يف خّرؤملا2٦–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر8١
قـــحـــلملا طورشلا رـــتـــفد لـــيدـــعـــت ىلع ةـــقـــفاوملا نــــمضتملاو
ةجحلا يذ٤١ يف خّرؤملا٣٣–٥٠ مقر يديفنتلا موسرملاب
ةقفاوملا نمضتملاو٥٠٠2 ةنس يفناج٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع
ةــيــموــمــع ةــكــبش ةــماـــقإ ةصخر ىلع ،ةـــيوستـــلا لـــيـــبس ىلع
عون نم لتاوسلا ربع ةيملاعلا ةلاقنلا ةيصخشلا تالصاوملل
SCPMGةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساو
،روهمجلل

يف خّرؤملا٩2١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا٦٣٤١ ماع بجر٩2
ةـــــيـــــموـــــمـــــع ةـــــكــــــبش ةــــــماــــــقإ ةصخر دــــــيدجت ىلع ةــــــقــــــفاوملا
عون نم لتاوسلا ربع ةيملاعلا ةلاقنلا ةيصخشلا تالصاوملل
SCPMGةيــكـلسالـلا تالــصاوـملا تاـــمدـــخ رـيــفوـتو اــهــلالــغـتـساو
تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل ةحونمملا ،روهمجلل
،”مهسأ

يف خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لّوألا عيبر لّوأ
عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن دّدحي يذلا
فـلـتـخــم ىلعو ةــيــئاــبرــهــكــلا ةــيــكــلسالــلا هــيــف امب تاــكــبشلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مرحم٦١

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ةيصوت ىضتقمبو–
قوقحلا نع لزانتلا عورشم لوبق ةنمضتملاو ةينورتكلإلا
تالاصتا“ ةكرشل ةحونمملاSCPMG ةصخر نع ةبترتملا
رئازجلا تالاصتا“ ةكرش ةدئافل ،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا
،اهديدجتو،”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا
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: يتأي ام مسري

ةصخر ىلع ةقفاوملا ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا

ةلاقنلا ةيصخشلا تالاصتالل روهمجلل ةحوتفم ةكبش ةماقإل

ريفوتو ،اهلالغتساوSCPMG عون نم لتاوسلا ربع ةيملاعلا

،ةكبشلا هذه  ىلع روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ

رــئازـجلا تالاـصتا“ ةــكرــشل ،لزانتلا لـيـبـس ىلــع ةـحوـنـمملا

 .اهديدجتو ،”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا

،ةيـئاضـفـلا رــئازــجلا تالاـصـتا“ ةــكرـشـل صّخري:٢ ةّداملا
،هالعأ ةروكذملا ةصخرلا نم ةديفتسملا ،مهسأ تاذ ةكرش
يف ةروكذملا ةكبشلا لغتستو ميقت نأب ،لزانتلا ليبس ىلع

ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ رفوت نأبو ،هالعأ ىلوألا ةداملا
امك ةيميظنتلاو ةينقتلا طورشلا نمض ،ةكبشلا هذه ىلع
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفد يف ةددحم يه

الو ةيصخش ،موسرملا اذه عوضوم ،ةصخّرلا:٣ ةّداملا
ماكحألا قفوو راطإ يف ّالإ اهليوحت وأ اهنع لزانتلا نكمي
طورشلا قــفوو اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيـــظـــنـــتـــلاو ةـــيـــعـــيرشتـــلا
.طورشلا رتفد يف ةددحـملا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ماع

دارج زيزعلا دبع

قحلملا
ةيملاعلا ةلاقنلا ةيصخشلا تالصاوملل ةيمومع ةكبش لالغتساو ةماقإب قلعتملا طورشلا رتفد
ةكرش فرط نم روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوتلوSCPMG عون نم لتاوسلا ربع

”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“
سرهف

..................................................................................................................ةصخرلل ماعلا فيرعتلا _ لوألا لصفلا

.....................................................................................................................................تاحلطصملا: ىلوألا ةداملا
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يتلاةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ينعت :”تامدخلا“
.ةصخرلا عوضوم لكشت

ةتباث لتاوس تاذ ةموظنم لك ينعت:“SCPMGةكبش“
وأ اهرجأتسي ةيوهج وأ ةيملاع ،رادملا ةتباث ريغ وأ رادملا

ةـلاـقـن تاـمدـخ رـيــفوــتــب ةــلــيــفــكو ةصخرــلا بحاص اــهــمــيــقــي
.نييئاهنلا نيلمعتسملل ةرشابم ةيكلساللا تالصاوملل

ينعت :“ )BUH ةــطــحـــم( ةررـــمملا ةـــيضرألا ةـــطحـملا“
طاـــبـــترالا ناـــمضل ةصصخــــمو ضرألا ىلع ةــــبــــكرــــمةطحم
لتاسلا ىلإ ذافنلا ةبقارمو لتاوسلا عم يئابرهكلا يكلساللا

.تايجمربو تازيهجت ةطساوب ةكبشلا ريوشتو

يكلسال زيهجت لك ينعي:“SCPMG يفرطم زيهجت“
هلمعتسي ،طقف لابقتسالل وأ لابقتسالاو لاسرإلل يئابرهك
ةعباتلاSCPMG ةـــكـــبش ىلإ ذاـــفـــنـــلا لـــجأ نـــم نوـــكرــــتشملا
.ةصخرلا بحاصل

وأ ةرجأتسم ةيئاضف ةعس ينعي:”يئاضفلا عطقملا“
.هتكرح ليصوتل لماعتملا لبق نم ةماقم

تازيـهجـتلا عـيـمـج ينعي:”ةـكـبـشلا ةبـقارــم زــكرــم“
رّيست يتلاوBUH ةطحمب .اينيب ةلوصوملاتايجمربلاو
.ةكبشلا ريس نسح بقارتو

ينعت:”ةصخرلا بحاصب ةصاخلاSCPMG ةكبش“
ةصخرلا بحاص اهلغتسي يتلا ةيساسألا تآشنملا لمجم
)ةريغصلاBUH ةطحموBUH ةطحمو يئاضفلا عاطقلا(
هذهب نيلوصوملا نيكرتشملاب ةصاخلا فيراطملا كلذكو
بحاصب ةصاخلا لاسرإلا تالصوو ةــــــــــــــــــــــــيساسألا تآشنملا
ةينورتكلإلا تالاصتالا يلغتسم ىدل ةرجأتسملا وأ ةصخرلا
.ضرألا ىلع تاطحـملا طبرت يتلاو نييمومعلا

بـــحاـصــب ةـــصاـــخلاSCPMG ةـكـبــش يـــف كرـتــشـم“
لمعتسي يونعم وأ يعيبط صخش لك ينعي :”ةـصـخرـلا
بحاصب ةصاخلاSCPMG ةــكــبش اــهــمدــقـــت يتـــلا تاـــمدخلا
ةكرش عم وأ ريخألا اذه عم مربي دقع راطإ يف ةصخرلا

.ةلوانملا ماظن نمض هتامدخ قيوست

نيقفترملا ريغ نئابزلا ينعي:”نولاوجلا نوقفترملا“
يف نيكرتشملا ،ةصخرلا بحاص يكرتشم ريغونيرئازلا

ةيولخلا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش
عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ بناجأ نولماعتم اهلغتسي يتلا

 .)يلودلا لاوجتلا( ةصخرلا بحاص

يكرتشم ريغ نئابزلا ينعي:”نورئازلا نوقفترملا“
ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش يف نيكرتشملاو،ةصخرلا بحاص
نولماعتم رئازجلا يف اهلغتسي ةيولخلا روهمجلل ةحوتفم
ةصخرـلا بحاص عـم لاوــجــتــلا تاــقاــفــتا اوــمرــبأ نوــيرــئازــج
 .)ينطولا لاوجتلا(

لوألا لصفلا

ةصخرلل ماعلا فيرعتلا

تاحلطصملا: ىلوألا ةداملا

تاحلطصملا فيرعت١.١

يف لمعتست ،نوناقلا يف ةدراولا فيراعتلا ىلع ةوالع
: يتآلاك مهفت نأ بجي تاحلطصم اذه طورشلا رتفد

تالاصتالاوديربلا طبض ةطلس ينعي:”طبضلا ةطلس“
.نوناقلا نم١١ ةداملا بجومب تئشنأ يتلاةينورتكلإلا

.طورشلا رتفدل ةثالثلا قحالملا دحأ ينعي :”قحلملا“

.ةيمهسألا: لوألا قحلملا

.ةيميلقإلا ةيطغتلا:٢ قحلملا

.ةلمعتسملا تابذبذلاو تاموظنملا :٣ قحلملا

)اهقحالم اهيف امب( ةقيثولا هذه ينعي:“ طورشلا رتفد“
.نوناقلا ماكحأ قفو ةصخرلا طورش رتفد لكشت يتلا

“ISTE“ :تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا ينعي.

ءانثتساب( عوبسألا مايأ نم اموي ينعي :”لمع موي“
ةيرئازجلا تارادإلل ةلطع موي ربتعي ال يذلا )تبسلاو ةعمجلا

.ةماع ةفصب

موسرم بجومب مّلست يتلا ةصخرلا ينعي :“ ةصخرلا“
ةحوتفم ةكبش لالغتساوةماقإ اهبحاصل زيجتو ،يذيفنت
رــبــع ةــيملاــعــلا ةــلاــقــنــلا ةـــيصخشلا تالاصتالـــل روـــهـــمـــجـــلـــل
ريفوتلو ،يرئازجلا بارتلا ىلعSCPMG عون نم لتاوسلا
.اذه طورشلا رتفد هل قحلي يذلا موسرملا كلذ ،تامدخلا

نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ينعي:“نوناقلا“
دعاوقلا دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاوديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

نيفلكملا ةرازولا وأ ريزولا ينعي:“ ةرازولا“ وأ”ريزولا“
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب

ةكبش لالغتساوةماقإ ةصخر بحاص ينعي :“ لماعتملا“
لالغتـسا وأ /وروــهـمـجلل ةــحوـتـفملاةـيـنورتــكـلإلا تالاصـتالا

.رئازجلا يف ةيفتاه تامدخ

“GSO“  :ةتباثلا لتاوسلا رادم ينعي.

هقّقحي يذلا لامعألا مقر ينعي :”لماعتملا لامعأ مقر“
يف ةمدقملا تامدخلا مسرب ،موسرلا جراخ ةصخرلا بحاص

ليصوتلا تامدخ لك ةفلك نم يفاصلاوSCPMG ةصخر راطإ
.ةقباسلا ةيندملا ةنسلا لالخ ةقّقحـملا ينيبلا
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: ةيعجرملا صوصنلا :٣ ةداملا

عيمج قفو اهبحاصل ةحونمملا ةصخرلا ذفنت نأ بجي
ةـيرـئازجلا سيـياـقملاو ةــيــمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا ماــكــحألا

وأ ةدّدحـملا سيياقملا اهنم اميس ال ،اهب لومعملا ةيلودلاو
 :ةيتآلا صوصنلا اذكو ،اذه طورشلا رتفد يف اهبركذملا

٠٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا–
ةصاخلا دــعاوــقــلا نــمضتملاو٩٠٠2 ةــــــــنس تشغ٥ قــــفاوملا
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا–
ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٧٠–8١ مقر نوناقلا–
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
عـــباـــطـــلا تاذ تاـــيـــطـــعملا ةجلاـــعـــم لاـــجـــم يف نييـــعـــيـــبــــطــــلا
،يصخشلا

ماع مّرحم١2 يف خّرؤملا٤٩–١٠ مقر يسائرلا موسرملا –
فـيرـعـت نـمضتملاو١٠٠2 ةــنس لـــيرـــبأ٥١ قــــفاوملا22٤١
،اهتيامحو اهرييست تايفيك ديدحتو ايلعلا طقنلا

ماع رفص٥١ يف خّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ءارجإلا ديدحت نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١
صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف

ماع رفص٣ يف خّرؤملا١٤١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
يتلا دعاوقلا دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ليربأ٦١ قفاوملا٣2٤١
ةيكلسلا تالصاوملل ةيمومعلا تاكبشلا ولماعتم اهقبطي
ةـــمدـــقملا تاـــمدخلا ةـــفـــيرـــعـــت دـــيدحت لـــجأ نـــم ةـــيـــكـــلسالــــلاو
،روهمجلل

ماع رفص٦2 يف خّرؤملا٦٥١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ليصوتلا طورش ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا٣2٤١
،اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا
،لّدعملا

نابعش٩2 يف خّرؤملا٦٦٣–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
تاقافترالا دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا٣2٤١ ماع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و

ناضمر٧2 يف خّرؤملا٦٣٤–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
تايفيك دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا٤2٤١ ماع
ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالاصتالا تاــكـــبش يلماـــعـــتـــم عضو
فّرصت تحت ينورتكلإ وأ بوتكم لكش يف يفتاهلا ليلدلل
،هيقفترم

يأ ،ةصخرلا نم ديفتسملا ينعي :“ ةصخرلا بحاص“
،”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةكرش
رييالم ةسمخ هردق لام سأرب يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ
نئاكلاو)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤.٥( يرـئازج رانيد نويلم ةئامعبرأو
،هـلـلا دبع يديسل ةيجولونكتلا ةريظحلاب يعامتجالا اهرقم
تحت يراــجــتــلا لــجسلا يف ةدـــيـــقملاو،رئازجلا–ةينامحرلا
.٠٠/٦١CR–B٥8٦2٧٩٠ ٦٠ مقرلا

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي :”داحتالا “

يتـلا ةـيــفارــغجلا تاءاضفــلا ينــعــي :”ةيطغتلا ةـقـطـنـم“
.ةصخرلا بحاصل ةعباتلاSCPMG ةكبش اهيطغت

ريغ ،مواقي ال ثداح لك ينعت:”ةرهاقلا ةوقلا ةلاح“
ةيعيبطلا ثراوكلا اميس ال ،فارطألا ةدارإ نع جراخو عّقوتم
.تابارضإلا وأ برحلا ةلاح وأ

زيهجتلا ينعي: “)SM,noitatS eliboM( ةلاقنلا ةطحـملا“
ةكبش ىلإ ذافنلاب حمسي يذلاو كرتشملاب صاخلا لاّقنلا

SCPMGيئابرهكلا يكلساللا ةطساوب. 

“eludoM    ytitnedI    rebircsbuS MIS” وأ
“eludoMytitnedI rebircsbuS lasrevinUMISU“ :

حمست يتلا نيكرتشملا فيرعتل ةينورتكلإلا ةدـــحولا يـنـعي
.تامدخلا ىلإ ذافنلاب

يــلودــلا داـحــتالا حــئاوــل يــف ةدراوــلا فـيراـعــتلا١.٢
تالاصتالل

رتفد يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
ام ،داحتالا حئاول يف ةدراولا فيراعتلل ةقباطم ،اذه طورشلا
.ةحارص كلذ فلاخي ام دري مل

طورشلا رتفد عوضوم :٢ ةداملا

عوضوملا فيرعت٢.١

صّخري يتلا طورشلا ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي
بارـــتـــلا ىلع لــــغــــتسيو مــــيــــقــــي نأ ةصخرــــلا بحاصل اــــهــــيــــف
تالاصتالل ،روهمجلل ةحوتفم )١( ةدحاو ةكبش يرئازجلا
،SCPMG عون نم لتاوسلا ربع ةيملاعلا ةلاّقنلا ةيصخشلا

تازيهجتلاو تاطحـملا يرئازجلا بارتلا ىلع بكري نأو
 .روهمجلل تامدخلا ريفوتل ةيرورضلا

ةيميلقإلا٢.٢

هــهاـــيـــمو يرـــئازجلا بارـــتـــلا دادـــتـــما لـــك ةصخرـــلا لـــمشت
قفو ،اــــيلتاسو ارحبو ارب ةيلودلا هذفانم عيمجو ةيميلقإلا
تاــيـقاـــفــــــــتالاو تاـموـــــــــكحلا نيـب اــم تادــهاـــعـملاو تاـقاــفـتالا

.ةيلودلا تادهاعملاو
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يف اهب ريكذتلا مت يتلا سيياقملا وأ ةددحـملا سيياقملا–
،)TIU( تالاــصـتالل يــلودــلا داــحتالا حئاوــلو اذــه طورـشـلا رــتـــفد
.ةيكلساللا تالصاوملاب ةقلعتملا كلتاميس ال

ةصخرلا عوضوم:٤ ةداملا

ىلإ اــهــبــحاصل ةــحوــنــمملا ةصخرــلا عوضوـــم فدـــهـــي.٤.١
تالاصتالــل روــهــمــجــلــل ةــحوــتــفــم ةـــكـــبش لالـــغـــتساو ةـــماـــقإ
ريفوتو ،)SCPMG( لتاوسلا ربع ةيملاعلا ةلاقنلا ةيصخشلا

مارـتـحا لـظ يف روـهــمــجــلــلةينورتكلإلا تالاصتالا تاــــمدــــخ
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحـملا طورشلاو ئدابملا

.اذه طورشلا رتفد يفو امهب

: يف ةصخرلا هذه عوضوم تامدخلا رصحنت

و ،ةيمومعلا ةيفتاهلا فرغلا كلذ يف امب ،ةفتاهملا–

.يلاعلا قفدتلاب تايطعملا لسارت–

عيمج قيوست يف اّرح ةصخرلا بحاص ىقبي هنأ ريغ
.هتكبش راطإ يف ،ينطولا بارتلا جراخ هتامدخ

نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي ،صوصخلا هجو ىلعو .٤.٢
ةيرارمتسالل ةيساسألا ئدابملا مارتحا لظ يف ،يتآلاب موقي
: ةمءاوملاو ةاواسملاو

تاطحـملا نمةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ نامض –
: عم اهيلإو ةلاقنلا

نيذلا نيكرتشملا ءانثتساب ،هتكبش يف كرتشم لك )أ
 ،ةيرئازجلا ةموكحلا مهيصقت

يف )CPTR( ةلومحـملا ةيفتاهلا هتكبش يف كرتشم لك )ب
و ،جراخلا يفو رئازجلا

رئازجلا يف ةلاقنلا ةفتاهملا تاكبش يف كرتشم لك )ج
،جراخلا يفو

سيياقملا قفو هتكبش داتع ديدجتو ةنايصو ءانتقا –
و ،ةيلبقتسملا وأ اهب لومعملا ةيلودلا

.مئادلاو يداعلا اهريس لجأ نم هتكبش ةبقارم نامض –

يناثلا لصفلا

اهلالغتساو ةكبشلا ةماقإ طورش

SCPMG  ةكبشل ةيساسألا تآشنملا:٥ ةداملا

ةصاخلا لسارتلا ةكبش٥.١

نوناقلا ماكحأ مارتحا دودح يف ،ةصخرلا بحاصل صّخري
هتاعسو ةيساسألا هتآشنم ةماقإب ،ةيقيبطتلا هصوصنو
ةــكــبش تاــيــجاــح ةـــيـــبـــلـــت لـــجأ نـــم هـــب ةصاخلا ةـــيـــلسارـــتـــلا

SCPMG.

يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا8٥١–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ىواتأ غلبم ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا٥2٤١ ماع
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصخت

ةجحلا يذ٤١ يف خّرؤملا٣٣–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
،ةقفاوملا نمضتملاو٥٠٠2 ةنس يفناج٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع
ةــيــموــمــع ةــكــبش ةــماـــقإ ةصخر ىلع ،ةـــيوستـــلا لـــيـــبس ىلع
عون نم لتاوسلا ربع ةيملاعلا ةلاّقنلا ةيصخشلا تالصاوملل
SCPMGةـيـكـلسالـلا تالصاوملا تاـمدـخ رـيـفوـتو اـهـلالـغـتساو
.لّدعملا ،روهمجلل

ةجحلا يذ٣2 يف خّرؤملا٠١٤–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
دعاوق دّدحي يذلا٩٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٠٣٤١ ماع
تازـيـهـجــتــلا ىلع ةــّبصنملا تاــطاشنــلا ىلع ةــقــبــطملا نــمألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةساسحلا

يناثلا عيبر8١ يف ّخرؤملا2٦–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ىلع ةقفاوملا نمضتملاو٥١٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا٦٣٤١ ماع
٣٣–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد ليدعت
ةنس يفناج٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةجحلا يذ٤١ يف خّرؤملا

ةصخر ىلع ،ةيوستلا ليبس ىلع ةقفاوملا نمضتملاو٥٠٠2
ةيملاعلا ةلاقنلا ةيصخشلا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ
تامدخ ريفوتو اهلالغتساوSCPMG عون نم لتاوسلا ربع
،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا

ماع بجر٩2 يف خّرؤملا٩2١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ىلع ةقفاوملا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا٦٣٤١

ةيصخشلا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر ديدجت
اهلالغتساوSCPMG عون نم لتاوسلا ربع ةيملاعلا ةلاقنلا

ةحونمملا ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو
،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل

عيبر لّوأ يف خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
دّدحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا

امب تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن
تالصاوملا تامدخ فلتخم ىلعو ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا اهيف
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

مّرحم٩2 يف خّرؤـملا٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ىوتحم دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماـع
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاوةينورتكلإلا

مّرحم٩2 يف خّرؤـملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
تايفيك دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماـع
ةـــمدخلاو دـــيرـــبـــلـــل ةـــلــــماشلا ةــــمدخلا مــــعد قودــــنص رــــيــــيست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا
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ايندلا تافصاوملاو سيياقملا :٦ ةداملا

ةقداصملاو سيياقملا مارتحا٦.١

يف ةــلــمــعــتسملا تآشنملاو تازــيــهــجــتــلا نوــكــت نأ بجـــي
.اـهـب لوـمـعملا سيـياـقـمـلـل ةــقــباــطــم ةصخرــلا بحاص ةــكــبش
تازـــيـــهـــجـــتـــلا نوـــكـــت نأ ىلع رــــهسلا ةصخرــــلا بحاص ىلعو
اقداصم ،ةيفرطملا تازيهجتلا اميس ال ،هتكبشب ةلوصوملا

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قفو اهيلع

ماقرألا ،طبضلا ةطلسل ّغلبي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
.هتكبشب لوصوم فارطم لكب ةصاخلا ةيلسلستلا

ةيفرطملا تازيهجتلا لصو٦.٢

لصوــــــي نأ ىلع ضارــــــتــــــعالا ةصخرــــــلا بحاص نــــــكــــــمـــــــيال
طورشلا قــفو هـــيـــلـــع اـــقداصم اـــيـــفرـــطـــم ازـــيـــهجت هـــتـــكـــبشب
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةدّدحـملا

ةيطغتلا ةقطنم:7 ةداملا

عون نم هتامدخ ضرعيو هتكبش ةصخرلا بحاص طسبي
SCPMGينطولا بارتلا لماك ىلع.

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا:٨ ةداملا

ةتباثلا تالصولاب ةصاخلا تابذبذلا٨.١

طـــبضلا ةـــطــــلس صصخــــت ،ةصخرــــلا بحاص نــــم بلــــطــــب
تالصو ةـــــماـــــقإل ةـــــيرورضلا تاـــــبذـــــبذـــــلا ةصخرــــــلا بحاصل
ىرخألا ماكحألا ةاعارم عم كلذو ،ةكبشلل ةيساسألا تآشنملا
.هب لومعملا ميظنتلا يفو ،اذه طورشلا رتفد يف ةدراولا

تابذبذلا لامعتسا طورش٨.٢

فــلــتــخــم يف تاــبذــبذ صيصخــتــب طــبضلا ةــطـــلس موـــقـــت
.فيطلا نم رفوتي ام بسحو هب لومعملا ميظنتلا قفو مزحلا

تعدــــتسا نإ ،ضرــــفــــت نأ طــــبضلا ةــــطــــلس كلذــــك نــــكــــمــــي
ىلع عاعشإلا ةقاط دودحو ةيطغتلا طورش ،كلذ ةرورضلا

.ةنّيعم قطانم يف وأ ينطولا بارتلا لماك

طّطخم ،طبضلا ةطلس نم بلطب ،ةصخرلا بحاص غّلبي
.هل ةصصخملا تابذبذلا مزح لامعتسا

.ةيطغتلا ميلقإ لماك ربع ةرفوتم تابذبذلا نإ

ةصخرـــلا بحاصل ةـــيـــفاضإ تاـــبذـــبذ صيصخـــت نـــكـــمـــيو
.هب لومعملا ميظنتلل اقفوو رفوتلا بسح

ةيكلسال تابذبذ ةصخرلا بحاص لالغتسا مدع ةلاح يف
نم ءادتبا ،)١( ةدحاو ةنس لجأ يف هل ةصّصخم ةيئابرهك
ةرشابم ةيحالص طبضلا ةطلسل لوخي ،اهصيصخت خيرات
.صيصختلا ءاغلإ ءارجإ

وأ/و ةــــيــــكــــلس تالصو ةــــماــــقإ ،ددصلا اذــــه يف هــــنــــكـــــمـــــيو
تالصو نامضل تابذبذلا رفوت ةطيرش ،ةيئابرهك ةيكلسال
.طقف ةكبشلا ليغشت لجأ نم لسارتلا

تآشنم وأ تالصو ريغلا ىدل رجأتسي نأ كلذك هنكمي
مارتحا لظ يف هتازيهجت نيب رشابم طبر نامضل ةيساسأ
.هب لومعملا ميظنتلا

ةطلس ىلإ مالعإلا ليبس ىلع ءاضتقالا دنع ،لسرت نأ بجي
راجئتسال ةيميظنتلاو ةيلاملاو ةينقتلا تايفيكلا ،طبضلا

.اهذيفنت لبق لسارتلا تاعس

ةديدجلا تايجولونكتلا رابتعالا نيعب ذخألا٥.٢

تازيهجت ةطساوب ةصخرلا بحاص ةكبش ةماقإ بجي
.اهادجأو تايجولونكتلا ثدحأ جمدت ةديدج

سيياقملا مارتحا٥.٣

ةقبطملا سيياقملاو دعاوقلا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
تاقرطلا ةكبش لامعتساو نمألا لاجم يف اميس ال ،رئازجلا يف

.ةيندملا ةسدنهلا تآشنمو

ةكبشلا ةلكيه٥.٤

ةلمعتسملا لتاوسلا ربعةينورتكلإلا تالاصتالا ةموظنمّ نإ
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةفّرعم يه امكSCPMG ةكبش يه

ةيساسألا ةأشنملا ةماقإ ةصخرلا بحاص ىلع رذعت نإ
يف هــــــــــب ةصاخلا ةــــــــــيضرألا ةــــــــــطحـملا بيـــكرــــتــــل ةــــيرورضلا
بيكرت( رئازجلا نم اقالطنا نمضي نأ هيلع بجي ،رئازجلا

فارشإلاو ةبقارملاو ةرتوفلا تامدخ ،)رئازجلا يف تازيهجت
ةماقإ ةياغلل نسحتسي .تاملاكملا عاونأ فلتخمب ةّصاخلا

.)ريغصBUH وأBUH( ةيضرأ ةطحم

لتاوس تاذ تاموظنم٥.٥

ةـلـمــعــتسملا لــتاوسلا تاوذ تاــموــظــنملا نوــكــت نأ بجــي
نوكت نأو )TIU( تالاصتالل يلودلا داحتالل ةغّلبُم تاموظنم
.قيسنتلا لالخ ةيرئازجلا ةرادإلا ةقفاوم ىلع تلصحت دق

ةعسلاو ةينقتلا صئاصخلا روطتب طبضلا ةطلس مَلعت
.ةلمعتسملا لتاوسلا تاذ ةموظنملا اهرفوت يتلا

يلودلا ىلإ رشابملا ذافنلا٥.٦

توصلا – ةيلودلا ةكرحلا ريرمتب ةصخرلا بحاص مزتلي
نورـئازـلا نوـقـفــترملا مــهــيــف امب ،هــيــكرــتشمل – تاــيــطــعملاو
ادع ،رئازجلا هاجتاب وأ نم اقالطنا ،نولاّوجلا نوقفترملاو

وأ ةماقملا ةيلودلا تآشنملا ربع ،ةيعانصلا رامقألا تاكبش
يخيراتلا لماعتملا فرط نم يرئازجلا بارتلا ىلع ةـــّلغتسملا

تالاصتالل ةـــتـــباــــث ةــــكــــبش لالــــغــــتساو ةــــماــــقإ ةصخر بحاص
.روهمجلل ةحوتفمةينورتكلإلا
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نيلماعتملا ءالؤه نيكمت لجأ نم ةينقتلا هتالحم يف ينيبلا
عـم لصوـلاـب حـمست يتـلا ةـيـنــيــبــلا مــهــتازــيــهجت بيــكرــت نــم

ينيبلا ليصوتلا سرهف يف ةرّرقملا طورشلا قفو ،هتكبش
.ةصخرلا بحاصل

ينيبلا ليصوتلا تايقافتا٠١.٢

ةيرادإلاو ةيلاملاو ةينقتلا ينيبلا ليصوتلا طورش دّدحت
،نيلماعتملا نيب ةيرحب اهنأشب ضوافتلا متي تايقافتا يف

ميظنتلا مارتحاو مهنم لكب صاخلا طورشلا رتفد مارتحا عم
طــبضلا ةــطــلس ىلإ تاــيـــقاـــفـــتالا هذـــه غـــّلـــبـــتو .هـــب لوـــمـــعملا
.اهيلع ةقداصملل

،رخآ لماعتمو ةصخرلا بحاص نيب فالخ ثودح ةلاح يف
ةرّرقملا طورشلا قفو طبضلا ةطلس ميكحت ىلإ ءوجللا متي

.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف

تآشنملا مساقت – لسارتلا تاعس ريجأت :١١ ةداملا
.ةيساسألا

لسارتلا تاعس ريجأت١١.١

تاــــعس راــــجــــئتسا قــــح نــــم ةصخرــــلا بحاص دــــيــــفـــــتسي
هذــه نوضرــعــي نــيذــلا( نــيرــخآلا نيلــماـــعـــتملا ىدـــل لسارـــّتـــلا
راجئتسا تابلطل بيجتسي نأ ،كلذك وه هيلعو )تامدخلا

نورـــخآلا نوـــلـــماـــعـــتملا اـــهـــب مدـــقـــتـــي يتـــلا لسارـــتــــلا تاــــعس
ةفافشو ةيعوضوم طورش نمضةينورتكلإلا تالاصتالل
.ةيزييمت ريغو

ةيساسألا تآشنملا مساقت١١.٢

تآشنملا راـــجـــئتسا قـــح نـــم ةصخرـــلا بحاص دـــيـــفـــتسي
.نيرخآلا نيلماـعـتـمـلـل ةـعـباـتـلاSCPMG ةـــكـــبشل ةـــيساسألا

ةـــــكـــــبشل ةـــــيساسألا تآشنملا عضي نأ ،كلذـــــك وـــــه هـــــيـــــلـــــعو
SCPMGكلذ هنم نوبلطي نيذلا نيلماعتملا فرصت تحت.
نمض ةيساسألا تآشنملا مساقت تابلط ىلع دّرلا متيسو

دمتعت نأ بجيو .ةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم طورش
ىلع ةـــيساسألا تآشنملا رـــيـــجأت راـــعسأ دـــيدحت ةـــيـــجــــهــــنــــم
.ةفلكلا

ّالإ ةـــيساسألا تآشنملا مساـــقـــت ضفر رـــيرـــبـــت نـــكــــمــــي ال
.ينقتلا قباطتلا مادعنا ببسب وأ ةردقلا مدع ببسب

تاعزانملا١١.٣

بحاص نيب ةعزانم لك طبضلا ةطلس ميكحت ىلع ضرعت
تاعس ريجأتب قلعتي اميف ،رثكأ وأ دحاو لماعتمو ةصخرلا
.ةيساسألا تآشنملا مساقت وأ لسارتلا

حـــنـــم يف مزالـــلا مـــيـــظـــنـــتـــلا ةداـــعإ قـــحـــب ةــــلودــــلا ظــــفــــتحت
ةداعإ وأ/و صيصخت لامعإ متيو .تابذبذلا فيط لالغتساو
ةداعإ نع جتانلا ةصخرلا بحاص ةدئافل تابذبذلا صيصخت
راــبــتــعالا نيعــب ذــخألا عــم ،ةــيزــيــيمت رــيــغ ةـــفصب مـــيـــظـــّنـــتـــلا
ميظنتلل اقبط ،ةمدقملا تامدخلل ةيعوضوملا تاجايتحالا
.هب لومعملا

شيوشتلا٨.٣

بحاص ةكبش اهيف تببست تاشيوشت ثودح ةلاح يف
يف ةصخرــــلا بحاصل ةصّصخــــم رــــيــــغ تاــــبذــــبذـــــل ةصخرـــــلا
نم ريبادتلا لك ذاختا ةصخرلا بحاص ىلع نــّيعتي ،رئازجلا
.لاجآلا برقأ يف تاشيوشتلا هذه ةلازإ لجأ

S º١١.٩  ةحئاللا اهيلع قّبطت يتلا تاموظنملل ةبسنلاب
GSO تاــموــظـنملا ىلـع قــــــــــــيـسـنـتـلا قـبـطـــــــــــــي ،٦٤ ةـحـئالـــــلاو
تاطحـملا نيب قـيـسـنـتلا مـتـيو،GSO رــيـغ تاـموــظنملاو
تاغيلّبتلا ةبحاص تارادإلا نيب تاكبشلا فلتخمل ةيئاضفلا

.داحتالا راسم قيرط نع

ايرورض ةيضرألا تاطحـملا نيب قيسنتلا نوكي نأ نكمي
اذه نكلو ،ةلزانلاو ةدعاصلا تالصولل ةلمعتسملا مزحلا يف

.نوينعملا نولماعتملا هب موقي نأ بجوتي قيسنتلا

ميقرتلا تاعومجم:٩ ةداملا

طــــبضلا ةــــطــــلسل غـــــّلـــــبـــــي نأ ةصخرـــــلا بحاص ىلع بجـــــي
ةعجارم ةلاح يف .هنئابزل ةصصخملا ميقرتلا تاعومجم
ةصخرلا بحاص ىلع بجي ،ةدوجوملا ميقرتلا تاططخم
يف ةديدجلا ميقرتلا تاعومجم طبضلا ةطلسل غّلبي نأ كلذك
.)2( نيرهش زواجتي ال لجأ

طبضلا ةطلس ّفرصتت ،يلودلا ىلإ ذاّفنلل ةبسنلاب
ةيلودلا دلبلا ةلاد لوح داحتالا تايصوتو تايحالص قفو
)CCI( يلماعتم ىلع يتلا SCPMGةعوبتم ،اهمساقت

.E.T-TIU٤٦١ةيصوتلا بسح ةكبشلل ديرف دّدحمب

ينيبلا ليصوتلا:٠١ ةداملا

ينيبلا ليصوتلا قح٠١.١

لومعملا ميظنتلل اقبطو ،نوناقلا نم١٠١ ةداملا بجومب
ةينورتكلإلا تالاصتالا تاــكــبش وــلـــماـــعـــتـــم بيـــجـــتسي ،هـــب
اهمدقي يتلا ينيبلا ليصوتلا تابلطل روهمجلل ةحوتفملا

نوناقلا يف ةررقملا طورشلا قفو كلذو ،ةصخرلا بحاص
.امهب لومعملا ميظنتلاو

تحت ةجاحلا بسح ،عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لصولا طاقن عقاوم ،اينيب نيلوصوملا نيلماعتملا فرصت
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ةيعونلا٤١.٢

رـــيـــفوـــتـــل لـــئاسوـــلا لـــك دصرـــب ةصخرـــلا بحاص مزـــتــــلــــي
سيـياـقـمـلـل ةـقـباـطـم اـهـتاـيوـتسم نوـكـت تاـيــعوــنــب تاــمدــخ
ةـقـطـنـم لـماـك يف داحتالا سيـياــقــم اــهــنــم اــمــيس ال ،ةــيــلودــلا
.ةيطغتلا

رّفوتلا٤١.٣

ىلع ةعاس٤2 تامدخلا ماود نامض ةصخرلا بحاص ىلع
ةدــملا زواــجـتت ّالأ يـغـبـنـيو .ماــــيأ٧ ىلــع ماــــيأ٧و ةعاـــس٤2
يــف ةـــعاـس2١ ةـحرتــقـملا تاـمدــخلا رــفوــت مادــعـنال ةــمــكارتملا
.ةرـهاــقــلا ةوـقـلا تالاــح جراــخ ةنسلا

رــــيــــبادــــتــــلا لــــك ذاــــخـــــتاـــــب هسفـــــن ةصخرـــــلا بحاص مزـــــلـــــي
تابيكرتل مئادو مظتنم ريس نامض لجأ نم ةيرورضلا

برقأ يف دصري نأ هيلع بجيو .اهتيامحوSCPMG  ةكبش
كاردــتساــب ةــلــيــفــكــلا ةــيرشبــلاو ةــيــنـــقـــتـــلا لـــئاسوـــلا لاـــجآلا
وأ اهلمع فيقوت وأ هتابيكرت صئاقن نع ةمجانلا بقاوعلا
.اهفالتإ

ثلاثلا لصفلا

يراجتلا لالغتسالا طورش

نيقفترملا لابقتسا :٥١ ةداملا

تاقافتا تقو يأ يف مربي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
تاـــكـــبشلا يف نـــيرــــخآلا نيلــــماــــعــــتملا عــــم )gnimaor( لاوجت

،رـئازجلا يف روـهـمـجـلــل ةــحوــتــفملا ةــيــئاــبرــهــكــلا ةــيــكــلسالــلا
تاكبشلا يف مهنم لك يكرتشم لابقتسا تايفيكب قلعتت
.كلذ يف نولماعتملا ءالؤه بغر اذإ ،مهنم لكب ةصاخلا

.طبضلا ةطلسل ةقبسملا ةقفاوملل تاقافتالا هذه عضخت
ءادتبا ،)2( نيرهش لجأ يف طبضلا ةطلس نم در بايغ يفو
.الوبقم ريخألا اذه ربتعي ،قافتالا غيلبت خيرات نم

قطانملا يف هيكرتشم عيمج ايرود ةصخرلا بحاص ملعي
.ينطولا لاوجتلاب ةصاخلا هتاقافتاب ،ةاطغملا

نيرئازلا نيقفترملا لابقتسا :٦١ ةداملا

نيقفترملا هتكبش ىلع لبقتسي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
اقيبطت كلذ نوبلطي نيذلا نيلماعتملل نيعباّتلا نيرئاّزلا

.ةصخرلا بحاص نيبو مهنيب مربت يتلا لاوجّتلا تاقافتال

اميس ال ،ةقلعتملا طورشلا ،ةيرحب ،لاوجتلا تاقافتا دّدحت
اــهــبــجومب نــكــمــي يتــلاو ةرــتوـــفـــلاـــبو ةـــفـــيرـــعـــتـــلا دـــيدـــحـــتـــب

ىلع ةـيـبـنـجألا ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسالــلا تاــكــبشلا يكرــتشمل
سكعلاو ةصخرلا بحاص ةكبش ىلإ ذافنلا يرئازجلا بارتلا

 .حيحص

.طبضلا ةطلس نم ةقبسملا ةقفاوملل تاقافتالا هذه عضخت

كالمألا وأ ةيمومعلا كالمألا لامعتسا تايحالص:٢١ ةداملا
ةصاخلا

قافترإلاو رورملا قح٢١.١

ةصخرلا بحاص ديفتسي ،نوناقلا نم٥2١ ةداملل اقيبطت
داوملا نــم اــهــيــلــي اــمو ،نوــناــقــلا نــم٥٤١ ةداملا ماــــكــــحأ نــــم
ةقلعتملاو ةيمومعلا كالمألا ىلع رورملا قوقحب ةقّلعتملا

.ةصاخلا وأ ةيمومعلا تايكلملا ىلع تاقافترالاب كلذك

ةقبطملا ىرخألا تاميظنتلا مارتحا٢١.٢

لالغتسال ةيرورضلا لاغشألا زاجنإ ةصخرلا بحاصلّ قحي
ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا هيلعو .اهعيسوتوSCPMG ةكبش

ةيوجلا ةحالملاب ةقلعتملا ماكحألا اميس ال ،امهب لومعملا
ميظنتو ةيمومعلا ةحصلاو ينطولا عافدلاو ةيوجلا داصرألاو
.يمومعلا نمألاو تاقرطلا ةكبشو ندملا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلا٢١.٣

عقاوملا لك ىلإ ذاّفنلا قح نم ةصخرلا بحاص ديفتسي
يتـلا اـيـلـعـلا طاـقـنـلا اـهـنـم اـمـيس ال ،ةـيـئاـبرـهـكــلا ةــيــكــلسالــلا

تاقاـفـترالا مارـتـحا ةـطـيرش ،نورـخآ نوـلـماـعـتـم اـهـلـمـعـتسي
لفكتلاو ةيرورضلا ةحاسملا رفوتو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

.نكامألا لالتحا فيلاكت نم لوقعم طسقب

ىلع اضيأ بجي ،طورشلاو تاظفحتلا سفن ةاعارم عمو
عقاوملا ىلإ نيرخآلا نيلماعتملل ذافنلا حسف ةصخرلا بحاص

ةـكـبش تاـيـجاحل اـهـلـمـعـتسي يتــلا ةــيــئاــبرــهــكــلا ةــيــكــلسالــلا
SCPMG. ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلا ققحتيو
ريغو ةيعوضومو ةفافش طورش نمض ،نيلماعتملا نيب اميف

.مالعإلل ،طبضلا ةطلس ىلإ تاقافتالا هذه لسرتو .ةيزييمت

ةقلعتملا تافالخلاو ايلعلا طقنلا ىلإ ذافنلا تابلط جلاعت
تايفيكلا قفو ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلاب
.ةيساسألا تآشنملا مساقت ىلع ةقبطملا طورشلاو

.تامدخلا ريفوتل ةصصخملا تازيهجتلاو كالمألا:٣١ ةداملا

نيمدــــخــــتسملا نــــم مزــــلــــي اــــم ةصخرــــلا بحاص صصخـــــي
اهيف امب( ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا نم مزلي ام دصريو
داتعلاو )ةينورتكلإلا تالاصتاللةيساسألا تآشنملا

اميس ال ،تامدخلا ريفوتلو ،SCPMG ةكبش لالغتساو ةماقإل
يف ةررقملا نمألاو ةيعونلاو ماودلا طورش ءافيتسا فدهب
.اذه طورشلا رتفد

اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا:٤١ ةداملا

ةيرارمتسالا٤١.١

تامدخلا ريفوت فيقوت ةصخرلا بحاص عيطتسي ال
ةوق ةلاح يف ّالإ طبضلا ةطلس نم قبسم صيخرت نود
.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا كلذو ،انوناق نياعت ةرهاق
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هتكبش ميظنتو قيوستلل هتسايس ديدحت يف ةيرحلا–
.عيزوتلل

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع تامولعملا مدقت

تامدخلا قيوست٠٢.٢

هـــــتاـــــقالـــــع راــــــطإ يف ،صرــــــحــــــي نأ ةصخرــــــلا بحاص ىلع
تاـمازـتـلا مارــتــحا ىلع ،نيلــمــتــحــم نيلواــنــم عــم ةــيدــقاــعــتــلا

: يتأي ام ىلإ ةبسنلاب ،نيلوانملا ءالؤه

و ،نيقفترملا ةلماعم يفو ذافنلا يف ةاواسملا–

.نيقفترملا نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس مارتحا–

ةيلوؤسمب ،لاوحألا عيمج يف ،ةصخرلا بحاص ظفتحي
.هنئابزل تامدخلا ريفوت

.ةفيرعتلا ديدحتو ةرتوفلا ئدابم :١٢ ةداملا

ةفيرعتلا ديدحت أدبم١٢.١

لظ يف يلاملا هضرع لكيه ديدحت ةيرح ةصخرلا بحاصل
.اذه طورشلا رتفد نم٠2 ةداملا مارتحا

مـــيـــلـــقإلا لـــخاد ةـــمدـــقملا ةـــيـــتوصلا ةـــمدخلا صخـــي اـــمـــيــــف
يفتاهلا كرتشملل ةبسنلاب ءادنلا ةفلكت نوكت ،يرئازجلا

.يدانملا باسح ىلع لماكلاب ةديقم

ريعستلا تازيهجت١٢.٢

ةرــــفوملا تاــــمدخلا نــــع ةروــــتاــــف ةصخرــــلا بحاص مدــــقـــــي
،ةياغلا هذهلو .اقيقد اقيبطت ةروشنملا تافيرعتلا قيبطتب
: يتأي امب ةصخرلا بحاص موقي

يف ةرم ،ققحتيو ريعستلا ةموظنم ةيقوثوم بقاري )أ
نيزختل ةمدختسملا زكارملا تازيهجت نم ،لقألا ىلع ةنسلا
،ريعستلا ليجستو ريعستلل ةمزاللا تايطعملا

هتازيهجت عيسوتو ةنرصع جمارب راطإ يف ،عضي )ب
حاــمسلا اــهــنأش نــم رــيــعستــلــل ةزــهــجأ ،لــيوــحــتــلاـــب ةصاخلا

تاـفــيرــعــتــلا تاــئف نــم ةــئف لــكــل ةّرــعسملا غــلاــبملا ةــفرــعمب
،ةقبطملا

نع ليصافت ريفوتب ريتاوفلل ريربت ةموظنم عضي )ج
يلمعتسم ءانثتساب ،هيكرتشم عيمجل ةيلودلا تاملاكملا

،قبسملا عفدلا تاقاطب

تاملاكملا نع ةلماك ليصافت ،ريتاوفلل ريربتك ،رفوي )د
كلذ ىلع لوصحلل بلطب نومدقتي نيذلا هيكرتشم عيمجل
و ،ةيفاضإلا ةمدخلا هذه رعس ديدست نولبقي نيذلاو

ةرتوفلا رصانعب ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،ظفتحي )ـه
.ةيدرفلا نئابزلا تاباسح يف ةلجسملا تايلمعلابو

هذــه لوــح ضواــفــتــلا ةداــعإ ضرــف طــبضلا ةــطــلس نــكــمـــي
ةقباطم ريغ تناك اذإ بّبسم رارقب اهؤاغلإ وأ تاقافتالا
.ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا ماكحألل

ةعورشملا ةسفانملا:7١ ةداملا

عم ةعورشم ةسفانم ةسراممب ةصخرلا بحاص مزتلي
ةسرامم لك نع عانتمالاب ةصاخ ،هل نيسفانملا نيلماعتملا

هــجو ىلع هــب حوــمسملا رــيــغ مــهاــفــتــلا لــثــم ةــيسفاــنــت رــيـــغ
لامعتسا يف فّسّعتلا وأ )ةفيرّعتلا لاجم يف اميس( صوصخلا

.ةنميهملا هتيعضو

نيقفترملا ةلماعم يف ةاواسملا:٨١ ةداملا

ىلإ مهذافن نمضيو ،ةيواستم ةقيرطب نوقفترملا لماعي
فورظ يفو نوناقلل اقفو تامدخلا ىلإوSCPMG ةكبش
.ةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم

ةحوتفم ةصخرلا بحاص اهرفوي يتلا تامدخلا نوكت
مهيف رفوتت نأ ةطيرش ،كلذل ابلط نومدقي نيذلا لك ىلإ
عـــيرشتـــلـــل اـــقـــفو ةصخرـــلا بحاص اــــهددــــحــــي يتــــلا طورشلا
.هب لومعملا

ىلع ةصخرلا بحاص اهحرتقي يتلا دوقعلا جذامن عضخت
مارــتــحا نــم دــكأتــت يتــلا طــبضلا ةــطــلس ةــبـــقارمب ،روـــهـــمجلا
: ةيتآلا طورشلا

تامدخلا ةقيقدو ةحضاو ةفصب دوقعلا يف نــّيبت نأ بجي–
و ،اهل ةبسانملا تافيرعتلاو ةصخرلا بحاص اهمدقي يتلا

باتتكال ايندلا ةيدقاعتلا ةرتفلا حوضوب دّدحت نأ بجي–
.هديدجت طورشو دقعلا

ةيليلحت ةبساحم كسم:٩١ ةداملا

ديدحتب حمست ةيليلحت ةبساحم ةصخرلا بحاص كسمي
ةـكـبش لـكـب ةصاخلا جئاـتـنـلاو تادـئاـعــلاو ةــيــقــيــقحلا ةــفــلــكــلا

هذه كسمتو .ةرفوملا تامدخلا نم ةئف لكب وأ/و ةلغتسم
يف اـهـب لوـمـعملا تاــمــيــظــنــتــلاو نيناوــقــلــل اــقــفو ةــبساحـملا
.رئازجلا

قيوستلاو تافيرعتلا ديدحت :٠٢ ةداملا

تافيرعتلا ديدحت٠٢.١

تاسرامملاو لامعألاب ةقلعتملا نوناقلا ماكحأ ةاعارم عم
: يتأي امم ةصخرلا بحاص ديفتسي ،ةيسفانتلا ريغ

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راعسأ ديدحت يف ةيرحلا–

،ةفيرعتلا ديدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلا ةموظنملا هذه
 ،ةكرحلا مجحل اعبت
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يلومم نم عمجي نأ اضيأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
ةكرحلاب ةقلعتملا تايطعملا ،هل نيعباتلاSCPMG تامدخ
تاءادن عقوم ديدحتو فيرعتل ةمزاللا ىرخألا تامولعملاو
.هيكرتشم

ىلع ،ارهش2١ ةرتف لالخ تامولعملا هذه ظفحت نأ بجي
.لقألا

تافيرعتلا نالعإ :٢٢ ةداملا

تافيرعتلا رشنو روهمجلا مالعإ٢٢.١

هـــتاـــفـــيرـــعـــتـــب روــــهــــمجلا مــــلــــعــــي نأ ةصخرــــلا بحاص ىلع
 .تامدخلا ضرعب ةصاخلا ةماعلا هطورشبو

ةئف لك ريفوت تافيرعت رشني نأ ةصخرلا بحاص ىلع
لك حيلصت وأ فييكت وأ ةنايص وأ لصو ةمدخ تائف نم

.هتكبشب لوصوم يفرطم زيهجت

نالعإلا طورش٢٢.٢

فورظلا يف ،تافيرعتلا نالعإ ةنمضتملا ةركذملا دعت
: ةيتآلا

نيثالث ،طبضلا ةطلس ىلإ ةركذملا نم ةخسن لسرت )أ
.بقترم رييغت لك لوعفم نايرس لبق،لقألا ىلع ،اموي )٠٣(
ةصخرـــلا بحاص ىلع ضرـــفـــت نأ طـــبضلا ةـــطـــلس ناــــكــــمإبو
طورش يف رييغت وأ هتامدخ ةفيرعت يف رييغت لك ليدبت
مرتحت ال تارييغتلا هذه نأ نّيبت نإ ،تامدخلا هذه عيب
دـــــيـــــحوـــــت ئداــــــبــــــمو ةــــــعورشملا ةسفاــــــنملا دــــــعاوــــــق ةصاــــــخ
.ةينورتكلإلا تالاصتالا تاـــمدخل ةـــيــــنــــطوــــلا تاــــفــــيرــــعــــتــــلا

نم طبضلا ةطلس ىلإ لاسرإلا لجأ ةلاحلا هذه يف صلقيو
،مايأ )8( ةينامث هاندأ لجأ ىلإ اموي )٠٣( نيثالث

فرصت تحت ةـــيـــئاـــهـــنـــلا ةرـــكذملا نـــم ةـــخسن عضوــــت )ب
،ةيرح لكب اهيلع عالطإلا دصق ةيراجت ةلاكو لك يف روهمجلا

نم ةخسن ،كلذ بلطي صخش لك ىلإ ثعبت وأ مّلست )ج
،اهنم ةمئالم تاصالخ وأ ةيئاهنلا ةركذملا

لكب اهلوعفم نايرس خيراتو ةديدجلا تافيرعتلا نـّيبت )د
.تافيرعتلا ىلع رييغت أرط املك حوضو

عبارلا لصفلا

تامدخلا لالغتسا طورش

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا :٣٢ ةداملا

فرعتلا٣٢.١

عفدلا ةقاطب زئاح وأ كرتشم وأ نوبز لك ىلع بجي
فّرعت عوضوم نوكي نأMISU وأMIS  قحاللا وأ قبسملا
: ةيتآلا رصانعلا صوصخلا ىلع نمضتي قيقد

تازيهجت لك ققدت نأ ،تقو يأ يف ،طبضلا ةطلس نكمي
ةــيــلــمــعــلا تاــيــفــيــكــلاو ةــيــتاــموــلــعملا ةــموــظــنملاو ةرــتوــفــلا

ةلمعتسملا ةيبساحـملا تادنتسملاو تايطعملا تايقاطبو
.اهنم اءزج ققدت نأ وأ تامدخلا ةرتوف يف

ريتاوفلا ىوتحم١٢.٣

: يتأي ام ،لقألا ىلع ،ةصخرلا بحاص ريتاوف نمضتت

،يديربلا هناونعو نوبزلا مسا–

،ةرتوفملا تامدخلاو طوطخلا عجرم–

،ةرتوفلا ةرتف–

)ii( ،كارتشالا رعس )i( عم ةرتوفلا نع لصفم ضرع–
تاـيـمــكــلا )iii(و ،ءاضتـــقالا دـــنــــع فــــيراــــطملا رــــيــــجأت رــــعس

مسرـلا ةـفـيرـعــتو )ةــيدــعاــقــلا موسرــلا ددــع وأ ةدــم( ةرــتوــفملا
و ،تامدخلا نم ةمدخ لكل يدعاقلا

.ديدستلا طورشو ىصقألا لجألا–

ةرتوفملا تامدخلا ديرفت١٢.٤

،نوكت وأ اهريغ نع ةلصفنم ةفصب ةمدخ لك ةرتوف دعت
ةـقـلــعــتــم تارــتوــفــب ةــنراــقــم ،حوضو لــكــب ةدرــفــم لــقألا ىلع
.ةصخرلا بحاص اهرفو ىرخأ تامدخب

تاجاجتحالا١٢.٥

ةــــــــطــــــــلس فرصت تحت عضيو ةصخرــــــــلا بحاص لــــــــجسي
كلــت اــمــيسال ،تاـــجاـــجـــتـــحالا ،كلذ هـــنـــم تبـــلـــط نإ ،طـــبضلا
ةمدقملا ةبوجألاو تامدخلا نأشب ةرداص ريتاوفب ةطبترملا

،ةنسلا يف ةرم ،طبضلا ةطلس غّلبيو .تاجاجتحالا هذه نع
ةبوجألاو ةملتسملا تاجاجتحالل يئاصحإ ليلحتب ،لقألا ىلع
.ةاطعملا

تاعزانملا ةجلاعم١٢.٦

تاعزانملا ةجلاعمل افافش ءارجإ ةصخرلا بحاص عضي
عالطالل اهمدقيو ،هيكرتشمو ةصخرلا بحاص نيب ةمئاقلا
.طبضلا ةطلس ىلإ

وأ ةدحاو ةعزانم ةجلاعم نيح ،طبضلا ةطلس تظحال نإ
ةصخرلا بحاص وكرتشم اهيلع اهضرع ةديدع تاعزانم
نأ اهناكمإبف ،قّبطم ريغ وأ صقان ءارجإلا نأ ،ميكحتلل
وأ ءارجإلا اذه فييكتب ،ببسم رارقب ،ةصخرلا بحاص مزلت
بحاص ربجت نأ اهتعاطتساب اهنأ امك ،ةيقيبطتلا هتايفيك
ةصقانلا وأ ةسسؤملا ريغ هتارارق ةعجارم ىلع ةصخرلا
.سيسأتلا

قيثوتلا ةموظنم7.١٢

،SCPMG هـــتـــكـــبش لـــيـــغشت روـــف ،ةصخرـــلا بحاص عضي
تاـيـطـعـمـلـل ينورـتـكـلإلا نـيزـخـتـلــل ةــيــتاــموــلــعــم ةــموــظــنــم
.تاليصحتلا ليجستو ةرتوفلا تايطعمو ةيراجتلا
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تاملاكملا ةيّرس٣٢.٣

نأ اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزتلي
نــع اــهزوــحــي يتــلا تاــموــلــعملاو تاملاـــكملا ةـــيّرس نـــمضت
ضارتعا ضرغب تابيترت يأ عضوب حمسي ّالأو،هيكرتشم
تاثداحـملاو تالصولاوةيفتاهلا تاملاكملا ةبقارم وأ تالاصــتالا

ةيئاضقلا ةطلسلا نم قبسم نذإ نود ةينورتكلإلا تالدابملاو
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو

يتلا تامازتلالا ىلع هناوعأ علطي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةلاح يف اهل نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي
.تايطعملاو ةيتوصلا تاملاكملا ةيّرس مارتحا مدع

تامدخلا ةيدايح٣٢.٤

ىوـــتـــحـــم ءازإ هــــتاــــمدــــخ داــــيــــح ةصخرــــلا بحاص نــــمضي
ذاختاب اضيأ هسفن مزليو .هتكبش ىلع ةلسرملا تامولعملا

ءازإ هيمدختسم دايح نامضل ةيرورضلا تاءارجإلا عيمج
ةياغلا هذهل مدقيو .هتكبش ىلع ةلسرملا لئاسرلا ىوتحم
،ةلسرملا لئاسرلا ةعيبط تناك امهم ،زييمت نود تامدخلا

.ةمالسلا اهل نمضيل ةعجانلا تابيترتلا ذختيو

نمألاو ينطولا عافدلا لجأ نم ةمزاللا تاميلعتلا :٤٢ ةداملا
يمومعلا

،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،ةصخرلا بحاص ىلع بجي
نم لاجآلا برقأ يف ةصتخملا تاطلسلا رماوأل بيجتسي نأ
نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ
لئاسولا مادختساب ةيئاضقلا ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا
: يتأي امب قلعتي اميف ةصاخ ،ةيرورضلا

تايلمعلا قطانم يفةينورتكلإلا تالاصتالل تالصو ءاشنإ –
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ

ةلاح يف تاكبشلا لامعتسا نأشب تايولوألا مارتحا–
،ئراوطلا تالاح يف وأ عازن

حـــلاصملاـــب ةصاخلا تاـــكـــبشلا عـــم ينـــيـــبـــلا لـــيصوـــتـــلا –
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب ةفلكملا

يلخادـــلا نـــمألا تاـــجاحل ةـــيساسألا تآشنملا رــــيــــخست–
ةـــطــــلسلا نــــع رداص بوــــتــــكــــم قــــبسم صيــــخرــــت ىلع ءاــــنــــب
،ةيئاضقلا

ةـيـلاـجـعــتسالا تاــفاــعسإلا تاــطــطــخــم ذــيــفــنــتو دادــعإ–
تافاعسإلاب ةفلكملا تائيهلا عم قيسنتلاب ،ايرود ةّرطسملا
،ةيلحـملا تاطلسلاو ةيلاجعتسالا

رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع ءانب ،هنوع ميدقت–
ىوــتسملا ىلع ةــمــتــهملا تاــئيــهــلــل ،ةــيــئاضقــلا ةــطــلسلا نـــع

،بقللاو ءامسألا –

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن –

ةقاطب )ليغشت( ليعفت لبق فّرعتلا اذه متي نأ بجي
MISوأ MISUنم١٦١ ةداملل ًاقبط ،ىرخأ ةمدخ يأ ميدقت وأ

.نوناقلا

ىلع فرــــعــــتــــلا ءارــــجإ عضو ىلع ةصخرـــــلا بحاص رـــــهسي
عضوتو .لافطألا فرط نم ةلمعتسملاMISUوأMIS تاقاطب
متيو .يلولا وأ ءابآلا باسح ىلعMISU وأMIS تاقاطب
خيراتو بقللاو مسالا( لفطلا تانايب ىلع حوضوب فّرعتلا
تارايخ ليدعت نم يلولا وأ ءابآلا نيكمت بجيو .)داليملا

هنيكمت اضيأ بجي امك ،لفطلل اقبسم ةددحم تاكارتشاو
بحاص اهب هدوزي ةمدخ ربع ةيوبألا ةبقارملا ةسرامم نم
.ةصخرلا

يوتحت ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحودادعإب لماعتملا مزلي
عـــــيـــــمجل ةـــــبسنـــــلاـــــب كلذو اـــــهرـــــكذ يتآلا تاـــــموـــــلـــــعملا ىلع
: هيكرتشم

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

.كارتشالا خيرات –

نيقفترملا ةيامح٣٢.٢

مقرلا ىلع فرعتلا ديمجت٣٢.٢.١

ديمجت ةفيظو هنئابز عيمج ىلع ةصخرلا بحاص حرتقي
ازاهج لغشيو ،بولطملا زاهجلا نم مهمقر ىلع فرعتلا

.ةفيظولا هذه ءاغلإل اصاخ

عـباطلا تاذ تاــناـيـبلاو تاــمولـعـملا ةــياـمــح٣٢.٢.٢
يصخشلا

ةيامح نامضب ةليفكلا تاءارجإلا ةصخرلا بحاص ذختي
يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيرسو
فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي وأ هنئابز نع اهزوحي
قحاللا وأ قبسملا عفدلا ةحيرش يزئاح وأ نيكرتشملا ىلع

MISوأ MISUةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا مارتحا عم كلذو
.اهب لومعملا

ءافعضلا صاخشألاو لافطألا ةيامح ريبادت٣٢.٢.٣

ةـــيـــجوـــلوـــنـــكـــت ،لوــــلــــح عضوــــب ةصخرــــلا بحاص مزــــتــــلــــي
ةيقرتلو هنئابز ىلع اهضرعل ،صوصخلا ىلع ةيميظنتو
صاـخشألا وأ مـهـلاـفـطأ ةـياــمــحــب مــهــل حــمست ،مــهــيدــل ةــمدخلا
ذافنلا دييقت ربع كلذو مهتياصو تحت نيدوجوملا ءافعضلا
 .اهيف بوغرم ريغ تايوتحم وأ تاهجو ىلإ
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تاداشرإلا ةمدخو ليلدلا:7٢ ةداملا

ماعلا نيكرتشملا ليلد7٢.١

،اناجم ،ةصخرلا بحاص ّغلبي ،نوناقلا نم٣2١ ةداملل اقفو
لـجأ يف ،نيكرـتشمـلـل ماـعـلا لـيـلدــلا زاــجــنإب ةــفــلــكملا ةــئيــهــلا
ةمئاقب ،ليلدلا زاجنإ ةنس نم مرصنملا ربوتكأ١٣ هاصقأ

دنعو ،مهئادن ماقرأبو مهنيوانعبو تامدخلا يف هيكرتشم
تاداشرإ ةحلصمو ماع ليلد ءاشنإ دصق ،مهنهمب ،ءاضتقالا

.روهمجلا فرصت تحت ناعضوي

ةيفتاهلا تاداشرإلا ةمدخ7٢.٢
فــتاــهــلا ةــمدــخ يف كرــتشم لــكــل ةصخرـــلا بحاص رـــفوـــي

،ىندأ دحك ،لوصحلاب حمست يتلا ةيفتاهلا تاداشرإلا ةمدخ
: يتأي ام ىلع

نــم اــقالــطـــنا تاـــمدخلا يف نيكرـــتشملا فـــتاوـــه ماـــقرأ–
،مهنيوانعو مهئامسأ

يلماعتم نم لماعتم لك تاداشرإ ةمدخ فتاه مقر–
ةلوصوملا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالل ةكبش
.SCPMG ةكبشب اينيب

ةيفتاه ةدعاسم ةصخرلا بحاص تاداشرإ ةحلصم مدقت
كئلوأ كلذ يف امب .نيلــــــماــــــعــــــتملا لــــــك تاداشرإ حـــــــلاصم ىلإ
تاملاكملا تابلط حاجنإ لجأ نم كلذو ،جراخلا يف نيميقملا
.نيلماعتملا ءالؤه تاكبش نع ةرداصلا

ذفانم نيرخآلا نيلماعتملل كلذك ةصخرلا بحاص نمضي
ليصوتلا دقع راطإ يف تاداشرإلاب ةصاخلا هتحلصم ىلإ
.مهنيب مربملا ينيبلا

تامولعملا ةيّرس7٢.٣

يتــــلا تاــــموــــلــــعملا مادــــخـــــتسا ةصخرـــــلا بحاصل زوـــــجـــــي
ماعلا ليلدلا دادعإ يفو يفتاهلا مالعتسالا ةمدخ يف لمعتست
.كرتشملا نم نذإ دعب نيكرتشملل

كرــــتشملا نذإ ىلع لوصحلاــــب ةصخرـــــلا بحاص مزـــــتـــــلـــــي
.ماعلا ليلدلا يف تامولعملا هذه لاخدإ لبق ،هالعأ روكذملا

ئراوطلا تاءادن:٨٢ ةداملا

ئراوطلا تاءادنل يناجملا ليصوتلا٨٢.١

ةيمومعلا حلاصملا فرط نم ةلسرملا تامولعملل اعبت
نــم برــقألا بساــنملا زــكرملا ىلإ اــناــجــم لصوـــت ،ةـــيـــنـــعملا
بحاص ةكبش يقفترم نم ةدراولا ئراوطلا تاءادن ،يدانملا
ىلإ ةـــهـــجوملاو ىرــــخأ تاــــكــــبش يقــــفــــترــــم نــــم وأ ةصخرــــلا

: يتأي امب ةفلكم ةيمومع تائيه

،ةيرشبلا حاورألا ىلع ظافحلا–

،ينطولا كردلاو ةطرشلا تالخدت–

.قئارحلا ةحفاكم–

تالاصتالا تاــــموــــظــــنــــم نــــمأو ةــــياــــمــــح لـــــئاسمب ينـــــطوـــــلا
ىلإ ذاـفـنـلاو ينـيـبــلا لــيصوــتــلاــب )i( حاـــمسلاــــب ،ةينورتكلإلا

ىرخألا تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذافنلاب )ii(و ،هتازيهجت
تائيهلا هذه مارتحا بوجو عم ،ةصخرلا بحاص ىدل ةدوجوملا
و ،ينهملا ّرسلل

عــفد ةــطــيرش ،تاــمدــخــلــل يــّلــكــلا وأ يئزجلا عاــطــقـــنالا–
اذـــه نـــع ةـــمـــجاـــنـــلا لاـــمـــعألا مـــقر ةراسخو مءالـــتـــي ضيوـــعـــت
.عاطقنالا

ةنّيبملا لامعألا يف هتكراشم نع ةصخرلا بحاص ضّوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ

ةــــماــــقإ ،كلذ ىلإ ةــــفاضإلاــــب ،ةصخرــــلا بحاص ىلع بجـــــي
ىلإ ةرفوملا تامدخلا ىلإ ذافنلاب ةقلعتملا ثادحألا ةديرج
نع ةحـمل ةديرجلا هذه لجست .ةصخرلا راطإ يف هنئابز
،ضرغلا اذهلو .ةنس ةدم لالخ هعبتت نمضت ةقيرطب ذافنلا

لوـكوـتورــب ناوــنــع لــثــم ةــلصلا تاذ تاــموــلــعملا لــك نــّيــبــي
.ذافنلا ةعاسو خيرات ،كرتشملا ىلع فرعتلا،PI تنرتنإلا

حلاصم فرط نم ّالإ تامولعملا هذه ىلع عالطالا نكمي الو
ةيئاضقلا تاطلسلا نم نذإ ىلع ءانب انوناق ةلوخملا نمألا
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةصتخملا

ريفشتلاو زيمرتلا:٥٢ ةداملا

ةصاخلا هتراشإ حلاصل موقي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
مارتحا لظ يف زيمرت ةمدخ هيكرتشم ىلع حرتقي نأ وأ/و
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا

لئاسوو قرط طبضلا ةطلس ىدل عدوي نأ ،كلذ عم هيلعو
.تاموظنملا هذه ليغشت لبق اهزيمرتو تاراشإلا ةنرفش

تامدخلا ىلإ لماشلا ذافنلا يف ماهسإلا ةيمازلإ:٦٢ ةداملا
ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يفو

ماهسإلا أدبم٦٢.١

هصوصنـلو نوــناــقــلــل اــقــيــبــطــت ،ةصخرــلا بحاص مــهاسي
تالاصتالا تامدخ ىلإ لماشلا ذافنلا ءابعأ يف ،ةيقيبطتلا
.ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يف مهاسي امك ،ةينورتكلإلا

لماشلا ذافنلا قيقحت يف ةكراشملا٦٢.٢

ذافنلا ءابعأو ماهم يف ةصخرلا بحاص ةمهاسم ددحت
ةثالثب )US ةمهاسم( ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهتو لماشلا

.موسرلا جراخ لماعتملا لامعأ مقر نم  )%٣( ةئاملا يف

بلــــط ةــــيــــلــــمـــــع يف مـــــهاسي نأ ةصخرـــــلا بحاص نـــــكـــــمـــــي
،طبضلا ةطلس نع ةرداصلا تاراشتسالا يف وأ ضورعلا
.لماشلا ذافنلا ماهم زاجنإ يف كراشيل
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أدبملا٠٣.١

ثحبلا يف ةمهاسم ديدست ىلإ ةصخرلا بحاص عضخي
.ةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو

ديدستلا تايفيك٠٣.٢

ةصخرـلا بحاصل ىـطـعـت ،ةـمـهاسملا هذـهـب قــلــعــتــي اــمــيــف
: ةيتآلا تانامضلا

نـيوـكـتـلاو ثحـبـلاـب ةـقـلـعـتملا ةــمــهاسملا غــلــبــم ددــحــي–
لامعأ مقر نم %٣,٠ ـب٠٣.١ ةرـقــفـلا يف روــكذــملا سييقتلاو
.لماعتملا

تالاصتالا عاطق يلماعتم عيمج ةمهاسملا هذه ددسيو
ئداــــــبــــــم مارــــــتــــــحا لــــــظ يف كلذو ،رـــــــئازجلا يفةينورتكلإلا
.زييمت امنودو عاطقلا يلماعتم نيب ةاواسملا

لبق نم تامهاسملاو ىواتألا ليصحت تايفيك:١٣ ةداملا
طبضلا ةطلس

ةقيرطلاب تامهاسملا هذهو ىواتألا هذه ديدست ىرجي
: ةيتآلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصخت نع ىواتألا–
 .اهتبقارمو اهرييستو٩2 ةداملا يف ةروكذملا

لوأ نم دتمت ةرتفل يونس ساسأ ىلع ىواتألا غلبم ددحي
عم بسانتي ليدعت لحم نوكتو ،ربمسيد١٣ ىلإ يفناج
وأصيصخت ةلاح يف العف ةبستحـملا ةينمزلا ةدملا

هاصقأ لجأ يف ىواتألا ديدست ىرجيو .ةنسلا لالخ بحس
.ةيلاوملا ةنسلا نم يفناج١٣

ةــئيــهـــت يفو تاـــمدخلا ىلإ ماـــعـــلا ذاـــفـــنـــلا يف ةـــمـــهاسملا –
نـيوـكـتـلاو ثحـبـلا يف ةـمـهاسملاو ةــئيــبــلا ةــياــمــحو مــيــلــقإلا

يف ةروكذملاةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو
.٠٣و٦2 نيتداملا

يف ايونس تامهاسملا هذهو ةواتإلا هذه ديدست ىرجي
.ةيلاوملا ةنسلا نم وينوي٠٣ هاصقأ لجأ

ةـــــيرودـــــلا ةـــــيـــــلاملا تاـــــمـــــهاسملاو ىواـــــتألا دّدستو رّرحت
،اذه طورشلا رتفد بجومب ةصخرلا بحاص ىلع ةقحتسملا

 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو

هذـــهو ىواـــتألا هذـــه لـــيصحـــتـــب طـــبضلا ةـــطـــلس فـــلـــكـــتو
.ةصخرلا بحاص ىدل ةيرودلا ةيلاملا تامهاسملا

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا :٢٣ ةداملا

.اهب لومعملا ةيئابجلا ماكحألل ةصخرلا بحاص عضخي
موسرــلاو قوــقحلاو بئارضلا لــك دــيدست ،يلاـــتـــلاـــب ،هـــيـــلـــعو
قــبــطــتو .اــمــهــب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا يف ةررــقملا
هـتـعـقو يذـلاSCPMG UoM قــــفو كلذ ةصتــــخملا ةــــطــــلسلا
.رئازجلا

ئراوطلا تاططخم٨٢.٢

نـــــع نيلوؤسملا عـــــم رواشتــــــلاــــــب ةصخرــــــلا بحاص دــــــعــــــي
تاطلسلا عمو ةيلاجعتسالا تافاعسإلاب ةفلكملا تائيهلا
ةـــمدـــخ رـــيـــفوـــت دصق تاـــبـــيـــترــــتو تاــــطــــطــــخــــم ،ةــــيــــلحـملا
ةداــــعإ وأةينورتكلإلا تالاصتالا تاــمدــخ نــم ةــيــلاــجــعــتسا

نم بلطب وأ هنم ةردابمب .كلذ لك ذفنيو ،عيرسلا اهليغشت
.ةصتخملا تاطلسلا

ةرادإلل ةصخرــــلا بحاص مدــــقــــي ،ةــــثراــــك عوـــــقو ةـــــلاـــــح يف
صيــخرـــتـــلاـــب قـــلـــعـــتملا طورشلا رـــتـــفدـــل اـــقـــفو ،ةـــيرـــئازجلا
يفوSCPMG تامدخ ريفوتل ةصخرلا بحاصل حونمملا

ماـــكـــحألا ساسأ ىلع ةـــيـــلاـــجـــعـــتسا ةدــــعاسم ،هــــتاردــــق دودــــح
تالاصتالا دراوم عضوب ةقلعتملاerepmaT ةيقافتا يف ةررقملا
ثراوكلا راثآ نم دحلا لجأ نم ةراشإلا نهرةينورتكلإلا

.ثراوكلا ثودح ةلاح يف فاعسإلا تايلمع ةدئافلو

تامدخلا ليغشت ةداعإل ةيلاجعتسالا تاءارجإلا٨٢.٣

ليصوتلا تاءادأ اميس ال ،تامدخلا ريفوت عطقني امدنع
ذختي ،ةيئانثتسا رارضأ ببسب تاعسلا ريجأتو ينيبلا

ليغشت ةداعإ لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا لك ةصخرلا بحاص
ةيولوألا ،ةلاحلا هذه يف ،حنميو .لاجآلا برقأ يف ةمدخلا

ماهم ذيفنت يف ةرشابم دعاست يتلا تالصولا ليغشت ةداعإل
.ةيلاجعتسا تافاعسإ ريفوتب ةمزتلملا تارادإلا وأ تائيهلا

سماخلا لصفلا

يلاملا لباقملاو ىواتألا

ةيكلساللا تابذبذلا صيصختب ةصاخلا ىواتألا :٩٢ ةداملا
اهتبقارمو اهرييستو ةيئابرهكلا

ةـيـكـلسالـلا تاـبذــبذــلا صيصخــت عضخــي ،نوــناــقــلــل اــقــفو
.لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقفو ةواتإ ديدست ىلإ ةيئابرهكلا

ىواتألا أدبم٩٢.١

ةبقارمو رييستو صيصخت لباقم يفو ،نوناقلل اقفو
ىلإ ةصخرلا بحاص عضخي ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

اـهرـيـيستو تاـبذـبذـلا صيصخـتــب ةــقــلــعــتملا ةواــتإلا دــيدست
.اهتبقارمو

غلبملا٩٢.٢

يف ةروـــكذملا ،تاـــبذـــبذـــلا صيصخـــت ةواـــتإ غـــلـــبـــم ددـــحـــي
نوكي نأ نكميو .قبطملا ميظنتلا قفو ،هالعأ٩2.١ ةطقنلا

.هب لومعملا ميظنتلا قفو ةعجارم لحم غلبملا اذه

يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملا :٠٣ ةداملا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم
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،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو–

،تامدخلا ريفوتب ةصاخلا ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا–

،لامعألا مقرو ةكرحلاب ةقلعتملا تايطعملا–

اميس ال ،ةحونمملا دراوملا لامعتساب ةقلعتملا تامولعملا–
،ةيفتاهلا ماقرألاو تابذبذلا

ليومت يف تامهاسملا باسحل ةيرورضلا تامولعملا –
،ةماعلا ةمدخلا

ثيح نم اميس ال ،ةمدخلا ةيعونب ةقلعتملا تايطعملا–
نمو ةيعونلا هذه ريدقتب حمست يتلا ةمئالملا تارشؤملا

وأيرئازج لماعتم عم ةعّقوملا ةكرحلا ليصوت تايقافتا ثيح
،يبنجأ

،ينيبلا ليصوتلا تايقافتا لمجم–

يدـيـعــم وأ نيعزوملاو لــماــعــتملا نيب ةــعــّقوملا دوــقــعــلا–
،قيوستلا تاكرش وأ عيبلا

،ةيمومع كالمأ لالتحا تايقافتا–

،ةيساسألا تآشنملا مساقت تايقافتا–

،نئابزلا عم دوقعلا جذامن–

تابلط ةسارد نيح طبضلا ةطلسل ةيرورض ةمولعم يأ–
،نيلماعتملا نيب تاعزانملا ةيوستل حلاصتلا

،ةكبشلا ةيطغت ططخم–

طورش يواست مارتحا نم دكأتلل ةيرورض ةمولعم يأ–
عورف نيب ةمربملا دوقعلا وأ تايقافتالا اميس ال ،ةسفانملا

وأ ةعومجملا سفنل ةعباتلا تاكرشلا وأ ةصخرلا بحاص
كلت نع ةلصفنملاو ةصخرلا بحاصل ةعبات طاشن عورف
و ،اذه طورشلا رتفد اهيطغي يتلا

رــتــفد اــهــيــلــع صنــي ىرــخأ ةــقــيــثو وأ ىرــخأ ةــموـــلـــعـــم يأ –
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاو اذه طورشلا

،رهش لك ةياهن دنع نيكرتشملا ددع–

.ةلوحـملا تايطعملل يلامجإلا يرهشلا مجحلا–

يونسلا ريرقتلا٥٣.٣

ةطلس ىلإ ايونس مدقي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
نم ءادتبا ،رهشأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ يف ،ةرازولاو طبضلا

افوشكو خسن8 يف ايونس اريرقت ،ةيعامتجا ةنس لك ةياهن
.اهيلع اقداصم ةيونس ةيلام

سداسلا لصفلا

تابوقعلاو ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةماعلا ةيلوؤسملا:٣٣ ةداملا

ةــــكــــبش لاــــغــــتشا نسح نــــع لوؤسم ةصخرــــلا بحاص نإ
SCPMGطورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا نعو
ةيعيرشتلا ماكحألاو ئدابملا مارتحا نع لوؤسم هنأ امك ،اذه
.هيلع ةقبطملا ةيميظنتلاو

 تانيمأتلاو ةصخرلا بحاص ةيلوؤسم:٤٣ ةداملا

ةيلوؤسملا٤٣.١

كلذ يف امب ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسم ةصخرلا بحاص نإ
مــقر نوــناــقــلا ماــكــحأل اــقــفو كلذو ،طــبضلا ةـــطـــلسو رـــيزوـــلا

ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١
،SCPMG ةكبش ةماقإ صخي اميف ،هالعأ روكذملاو8١٠2
نم يتلا رارضألا صخي اميفو تامدخلا ريفوتو اهليغشتو
نع وأ ةصخرلا بحاص صئاقن نع ةصاخ مجنت نأ لمتحـملا

.SCPMG ةكبش صئاقن نع وأ هيمدختسم صئاقن

نيمأتلا ةيمازلإ٤٣.٢

،اــهــتــيــحالص ةدــم ةــلــيــطو ةصخرــلا لوــعــفــم ناــيرس روـــف
ةـــيـــنـــهملاو ةــــيــــندملا هــــتــــيــــلوؤسم ةصخرــــلا بحاص يطــــغــــي
ةيرورضلا كالمألا سمت يتلا راطخألا نع هتيلوؤسمو
يف امب ،تامدخلا ريفوتلوSCPMG ةكبش لالغتساو ةماقإل
يراجلا تازـــــيـــــهـــــجـــــتـــــلاو اـــــهزاــــــجــــــنإ يراجلا تآشنملا كلذ
نيمأتلا تاكرش ىدل نيمأت دوقع قيرط نع كلذو ،اهبيكرت
.رئازجلاب ةدجاوتملا

ةبقارملاو مالعإلا:٥٣ ةداملا

ةماعلا تامولعملا٥٣.١

،طبضلا ةطلس فرصت تحت عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
اهل ةمزاللا ةيراجتلاو ةينقتلاو ةيلاملا قئاثولاو تامولعملا
بـــجوــمب هـيــلــع ةــضورــفملا تاــمازـتــلالا هــمارــتـحا نــم دــكأـــتلل
.اذه طورشلا رتفدو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

اهميدقت بجاولا تامولعملا٥٣.٢

ةطلسل ةيتآلا تامولعملا غيلبتب ةصخرلا بحاص مزتلي
صوصنـــــــــــــــــــلا يف ةددحـملا لاــــــــــــجآلاو لاـــــــــــــكشألا يف طـــــــــــــبضلا
: اذه طورشلا رتفد يفو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

قوقحو ةكرشلا لامسأر ةليكشت يف رشابم ليدعت لك–
،ةصخرلا بحاصب ةصاخلا تيوصتلا
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لوعفملا نايرس7٣.١

.ةصخرـــلا بحاص فرـــط نـــم طورشلا رــــتــــفد عــــيــــقوــــت مت
هيف رشني يذلا خيراتلا يف ذيفنتلا زّيح رتفدلا اذه لخديو

ةقفاوملا هبجومب متت يذلا موسرملا ةيمسرلا ةديرجلا يف
.اهبحاصل ةصخرلا ميلستوهنومضم ىلع

زّيح ةصخرلا نع ةبترتملا قوقحلا نع لزانتلا لخدي
.هالعأ روكذملا خيراتلا سفن نم ءادتبا ،ذيفنتلا

ةدملا7٣.٢

خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ةصخرلا ددجت
.٠2٠2 ةنس يفناج٥2

ديدجتلا7٣.٣

ىدعتت ال تارتفل تارم ةدع وأ ةرم ةصخرلا ديدجت نكمي
ةطلس ىدل عدوي بلطب كلذو ،تاونس )٥( سمخ اهنم ةدحاولا
ةياهن لبق ،لقألا ىلع ،ارهش )2١( رشع ينثا لبق طبضلا

.ةصخرلا ةيحالص

اهيف تدعأ يتلا طورشلا نمض ةصخرلا ديدجت متي )أ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قفو اهيلع قدوصو

بحاص بيجتسي املاط نوناقلا ةوقب ديدجتلا متي )ب
ةــكــبش لالــغــتساــب ةــقــلــعــتملا تاـــمازـــتـــلالا عـــيـــمجل ةصخرـــلا

SCPMGبجيو .طورشلا رتفد يف ةررقملا تامدخلا ريفوتبو
ابترتمو انوناق اببسم ،ديدجت بلط لكل ضفر لك نوكي نأ

.طبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب ،ريزولا هذختي رارق ىلع
.يلام لباقم ليصحت ديدجتلا نع بترتي الو

ةصخرلا ةعيبط:٨٣ ةداملا

يصخشلا عباطلا٨٣.١

.اهبحاصل ةبسنلاب ةيصخش ةصخرلا نإ

ليوحتلاولزانتلا٨٣.٢

لزانتلا نكمي ال ،اذه طورشلا رتفد تابيترت ةاعارم عم
طورشلا قــفو ّالإ رـــيـــغـــلا ةدـــئاـــفـــل اـــهـــلـــيوحت وأ ةصخرـــلا نـــع
يذيفنتلا موسرملا نم٩١ ةداملا يف ةددحـملا تاءارجإلاو
ويام٩ قفاوملا22٤١ ماع رفص٥١ يف خّرؤملا٤2١–١٠ مقر

ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت نمضتملاو١٠٠2 ةنس
تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب
 .ةيكلساللاوةيكلسلا

،ربتعي ،هاندأ٩٣ ةداملا يف ةروكذملا ماكحألا ةاعارم عمو
بحاصل ينوناقلا عضولا رييغت ،ةصخرلا نع لزانت ةباثمب

جمد ةيلمع رثإ وأ ةديدج ةسسؤم ءاشنإب اميس ال ،ةصخرلا
.ةسسؤم ءانتقا –

ةلصفم تامولعم يونسلا ريرقتلا نمضتي نأ بجيو
: ةيتآلا بناوجلا لوح

ةنسلا لالخ ةصخرلا عوضوم تامدخلاو ةكبشلا ريوطت –
،ةيضاملا

يف ةررقملا تامازتلالا ذيفنت يف للخ لك لوح حورش –
.للخلا حيحصت تقو لوح ريدقت كلذكو ،اذه طورشلا رتفد
بحاص ةدارإ نع ةجراخ فورظ نع اجتان للخلا اذه ناك اذإو
،كلذ رربي دنتسم لك جردي نأ هيلع بجيف ،ةصخرلا

ةبسنلاب تامدخلاوSCPMG ةكبش لالغتسا ذيفنت ططخم –
،ةلبقملا ةنسلل

اهبلطت وأ ةمئالم ةصخرلا بحاص اهاري ةمولعم يأ –
و ،طبضلا ةطلس

،ةصروبلا يف ةجردم ةكرش ةصخرلا بحاص ناك اذإ –
لامسأر كالتما دح يف ،مهاسم لك هلجسي زايتجا لك ركذي

،%٠١ ،%٥( )٥( ةسمخل اـــفـــعاضم نوـــكــــي ،ةصخرــــلا بحاص
.قبطملا ةصروبلا ميظنتل اذيفنت كلذو )... ،خلإ ،%٥١

ةبقارملا٥٣.٤

ةصخرــــلا بحاص ىدــــل يرجت نأ طــــبضلا ةــــطــــلس نــــكــــمــــي
وأ ةرشابم تالخدت مزلتست يتلا كلت اهيف امب ،تاقيقحت

نع امإ ،ةصاخلا هتكبش ىلع ةيجراخ تازيهجت طبر مزلتست
صخش يأ قيرط نع امإو ،كلذب نيفلكملا اهناوعأ قيرط
ميظنتلاو عيرشتلا قفو كلذو ،اهفرط نم انوناق لهؤم
.امهب لومعملا

ةيمـيظـنتـلاو ةـيـنوــناـقـلا طورـشـلاـب لالــخإلا:٦٣ ةداملا
 طورشلا رتفدوةصخرلل

ةـقــلــعــتملا تاــمازــتــلالاــب ةصخرــلا بحاص لالــخإ ةــلاــح يف
اذه طورشلا رتفدل اقفو هتامدخوSCPMG ةكبش لالغتساب
بحاص ضّرــعــتــي ،اــمــهــب لوــمــعملا مــيـــظـــنـــتـــلاو عـــيرشتـــلـــلو
صوصنلا يف ةررقملا طورشلا نمض تابوقعلل ةصخرلا
ةــــيــــئاضقــــلا تاـــــعـــــباـــــتملاـــــب ساسملا نود ،رـــــكذـــــلا ةـــــفـــــلاسلا
.ةلمتحـملا

نــــع ةصخرـــــلا بحاص ةدـــــئاـــــفـــــل ضيوـــــعـــــت يأ بترـــــتـــــي ال
.ةداملا هذه بجومب انوناق ةذختملا تابوقعلا

عباسلا لصفلا

ةصخرلا طورش

اهديدجتو اهتدمو ةصخرلا لوعفم نايرس:7٣ ةداملا



ـه١٤٤١ ماع نابعش7١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس سرام٨٢ 22

نماثلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ليدعت :١٤ ةداملا

اذإ اــم ةــلاــح يف طــقــفو هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلــل اــقــيـــبـــطـــت
وأ ينطولا نمألا بابسأل يأ ،كلذ ماعلا حلاصلا ىعدتسا
نكمي ،طبضلا ةطلس نم رربم يأر ىلع ءانبو ماعلا ماظنلا

ماكحأل اقفو ةيئانثتسا ةفصب،اذه طورشلا رتفد ليدعت
٥١ يف خّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم22 ةداملا

ديدحت نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١ ماع رفص
حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا

.ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر

هليوأتو طورشلا رتفد لولدم :٢٤ ةداملا

ىلإ هـــــلــــــيوأتو هــــــلوــــــلدــــــمو ،اذــــــه طورشلا رــــــتــــــفد عضخــــــي
.رئازجلا يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

طورشلا رتفد ةغل :٣٤ ةداملا

.ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب اذه طورشلا رتفد ررحي

نطوملا رايتخا:٤٤ ةداملا

نئاكلا ،يعامتجالا هّرقم يف ةصخرلا بحاص نطوم نوكي
– ةــيــناــمــحرــلا ،هـلـلا دــبــع يدــيسل ةــيــجوــلوــنــكــتــلا ةرــيــظحلاــب
.رئازجلا

قحالملا :٥٤ ةداملا

رتفد نم أزجتي ال اءزج ،ةقفرملا )٣( ةثالثلا قحالملا لكشت
.اذه طورشلا

تشغ٩١  قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ8١يف رئازجلاب رّرح
.ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ،٩١٠2 ةنس

: هعّقو

ةيمهسألاو ةصخرلا بحاصل ينوناقلا لكشلا :٩٣ ةداملا

ينوناقلا لكشلا٩٣.١

ةكرش ةغيص يف لكشتي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
كلت ىلع لظي نأو ،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ مهسأ تاذ
.ةروصلا

يف ةكرش وأ الماعتم ةصخرلا بحاص نوكي نأ نكمي الو
ةيئاضق ةيعضو يأ وأ ةيئاضق ةيفصت وأ ةيئاضق ةيوست ةلاح
.ةهباشم ىرخأ

لبق نم هالعأ ةروكذملا ماكحألاب لالخإلا يدؤي نأ نكمي
.ةصخرلا بحس ىلإ ،ةصخرلا بحاص

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ ليدعت٩٣.٢

يف نيبـــم وـــه اــــمــــك ةصخرــــلا بحاص ةــــيــــمــــهسأ لــــكشتــــت
.قفرملا لوألا قحلملا

ذــخأ لــك طــبضلا ةــطــلس نــم ةــقــبسملا ةــقــفاوــمـــلـــل عضخـــي
بحاص لاـــمسأر يف ةرشاـــبـــم رـــيـــغ وأ ةرشاــــبــــم ةــــمــــهاسم
ةلئاط تحت كلذو ،هيدل تيوصتلا قوقح يف وأ/و ةصخرلا
.ةصخرلا بحس وأ نالطبلا

تاريربت نودب صيخرتلا اذه طبضلا ةطلس ضفرت نل
)2( نيرهش قوفت ةدم طبضلا ةطلس توكس ربتعيو .ةيعرش
.لوبق ةباثمب ،صيخرتلا بلط غيلبت دعب

يلودلا نواعتلاو ةيلودلا تامازتلالا:٠٤ ةداملا

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا٠٤.١

تايقافتالاوتاقافتالا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
اميس الو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف ةيلودلا
وأ ةدودحـملا تامظنملاو داحتالا تابيترتو حئاولو تاقافتا
اهيلإ يمتنت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيوهجلا
 .رئازجلا

ةطلسو ريزولا ،ةمظتنم ةفصب ،ةصخرلا بحاص ملعيو
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب طبضلا

ةصخرلا بحاص ةمهاسم٠٤.٢

تائيهلا لاغشأ يف ةمهاسملا ةصخرلا بحاصل صخري
تالصاوملا تاكبشب ةقلعتملا لئاسملاب ىنعت يتلا ةيلودلا
.اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا

هب افرتعم الغشم ةصخرلا بحاص نلعي نأ ريزولا نكمي
.طبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب ،داحتالا ىدل

طبض ةطلس سلجم سيئر
تالاصتالاو ديربلا

ةينورتكلإلا

راطعلب نيدلا نيز

بحاص لثمم
ةصخرلا

ماعلا ريدملا سيئرلا

 يحالس نيساي

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

نوعرف ناميإ ىده
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لوألا قحلملا
ةصخرلا بحاص ةيمهسأ

.لماكلاب،”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةكرش لامسأر رئازجلا تالاصتا عمجم ةكرش كلمت
_ _ _ _ _

٢ قحلملا
ةيميلقإلا ةيطغتلا

.اروف : لاقنلاSCPMG يكرتشمل ةينطولا ةيطغتلا
_ _ _ __

٣ قحلملا
ةلمعتسملا تابذبذلاو تاموظنملا

تاموظنملا

: لثم ةيلودلا ةيصخشلا تالاصتالا تاموظنم تامدخ قيوست لماعتملا نكمي

ايرثلا–

تاسرمنا–

راتس لابولق–

.مويديريا–

ةلمعتسملا تابذبذلا

تابذبذلا ةموظنملا

ءاضف - ضرأ

زترهاغيم٥,٠٦٦١ -٥,٦2٦١

زترهاغيم٥,٠٦٦١ -٥,٦2٦١

زترهاغيم٠,٥٧٦١ -8٦٦١,٠

زترهاغيم٥٣,١2٦١ -٠,٠١٦١

ايرثلا

تاسرمنا

راتس لابولق

مويديريا

يضرألا لاوجتلا

زترهاغيم٥,٦2٦١-٥٣,١2٦١

يضرألا لاقنلا يلماعتمل ةصصخملا تابذبذلا

داحتالا تاررقمو ةيويدارلا تالصاوملا حئاولل اقبط ةحونمملا تابذبذلا ةمزح يف ةلمعتسملا تابذبذلا دجاوتت نأ بجي
.)TIU(تالاصتالل يلودلا

ةقفاوم لحم ةلمعتسملا تابذبذلاو تامزحلا وأ ةديدجلاSCPMG تاموظنم قيوست صخي ليدعت لك نوكي نأ بجي
.طبضلا ةطلس فرط نم ةقبسم

ضرأ - ءاضف

زترهاغيم٠,٩٥٥١ -٠,٥2٥١

زترهاغيم٠,٩٥٥١ -8١٥١,٠

زترهاغيم٠,٠٠٥2 -٥,٣8٤2
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١٤٤١ ماع بجر٠٢ يفخّرؤم٢٦–٠٢ مقر يذيفنت  موسرم
ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٥١ قفاوملا

تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإل ةصخر ديدجت
نم لتاسلا ربع ،روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا
ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوتلو ،TAS.V عون
رـــئازجلا تالاصتا“ ةـــكرشلةحونمملا ،روهمـجـلـل
.”مهسأ تاذ  ةكرش ،ةيئاضفلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـيــكلــسـلا تالـصاوملاو دــــيرـبـلا رــيزو رــيرــقـت ىلـع ءاـــنـب–
،ةيكلساللاو

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٧٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

 ،لوألا ريزولا  نييعتنمضتملاو

٦يف خّرؤملا١٠–٠2مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١ ماع رفص٥١

نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ

يف خّرؤملا٦٠٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٠٠2 ةـنس رـبـمـتــبس٦١ قـــفاوملا٥2٤١ ماـــع ناـــبــــعش لوأ

ةماقإ ةصخر ىلع ،ةيوستلا ليبس ىلع ،ةقفاوملا نمضتملاو
عون نم لتاسلا ربع ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش
TAS.Vةيكلساللا تالصاوملا تامدخريفوتو اهلالغتساو
،روهمجلل

يف خّرؤملا٠22–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤١٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٥٣٤١ ماع لاّوش٥١
تالـــصاوـمـلل ةــيموــمــع ةــكــبــش ةــماـــقإ ةــصــخر ىلــع ةــقــفاوـملا
ريفوتو اهلالغتساوTAS.V عون نم لتاسلا ربع ةيكلساللا

ىلع ،ةـحوـنـمملا ،روـهـمـجـلـل ةـيـكـلسالــلا تالصاوملا تاــمدــخ
ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل ،لزانتلا ليبس
،”مهسأ تاذ

يف خّرؤملا٠٣١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا٦٣٤١ ماع بجر٩2
تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر ديدجت ىلع ةقفاوملا
ريفوتو اهلالغتساوTAS.V عون نم لتاسلا ربع ةيكلساللا

ةكرشل ةحونمملا ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ
،”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا  رئازجلا تالاصتا“

يف خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ
عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي يذلا
فــلـتــخـم ىلــعو ،ةـيـئاــبرــهـكلا ةيــكـلـسالـلا اــهـيـف اـــمب تاــكــبـشـلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ةراشتسا دعبو–
،ةصخرلا ديدجتب

: يتأي ام مسري

ديدجت ىلع ةقفاوملا ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإل ةصخر
تامدخ ريفوتو ،TAS.V عون نم لتاسلا ربع ،روهمجلل
ةحونمملا ،ةكبشلا هذه ىلع روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا
 .”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل

،ةـيـئاـضـفلا رــئازـجلا تالاــصـتا“ ةــــكرشل صــّخري :٢ ةّداملا
،هالعأ ةروكذملا ةصخرلا نم ةديفتسملا ،”مهسأ تاذ ةكرش
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةكبشلا لغتستو ميقت نأب
،ةكبشلا هذه ىلع ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ رفوت نأبو

رتفد يف ةددحم يه امك ةيميظنتلاو ةينقتلا طورشلا نمض
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا

ةـيـصـخـش ،موـــسرـملا اذـــه عوــضوـــم ،ةــصـخرـلا :٣ ةّداملا
ماكحألا قفوو راطإ يف ّالإ اهليوحت وأ اهنع لزانتلا نكمي الو
ةددحـملا طورشلا قفوو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

.طورشلا رتفد يف

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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قحلملا

 ،روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإب قلعتملا طورشلا رتفد

ةكرش فرط نم ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوتلو،TAS.Vعون نم لتاسلا ربع

.”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“
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لوألا لصفلا

ةصخرلل ماعلا فيرعتلا

تاحلطصملا : ىلوألاةداملا

تاحلطصملا فيرعت١.١

رتفد يف لمعتست ،نوناقلا يف ةدراولا فيراعتلا ىلع ةوالع
:يتآلاك مهفت نأ بجي تاحلطصم اذه طورشلا

تالاصتالا و ديربلا طبض ةطلس ينعي :”طبضلا ةطلس“
.نوناقلا نم١١ ةداملا بجومب تأشنأ يتلاةينورتكلإلا

.طورشلا رتفدل )2( نيقحلملا دحأ ينعي :”قحلملا“

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ : لوألا قحلملا

ةمدخلا ضرع :٢ قحلملا

)ناقحلملا اهيف امب( ةقيثولا هذه ينعي :”طورشلا رتفد“
.نوناقلا ماكحأ قفو ةصخرلا طورش رتفد لكشت يتلا

“ISTE“ تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا ينعي.

تابيكرتلاو تآشنملا ينعت :”ةيساسألا تآشنملا“
تازيهجت اهيلع تبكر يتلاو لماعتم اهلمعتسي يتلا ةتباثلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

ءانثتساب( عوبسألا مايأ نم اموي ينعي”لمعلا موي“
ةيرئازجلا تارادإلل ةلطع موي ربتعي ال يذلا )تبسلاو ةعمجلا

.ةماع ةفصب

موسرم بجومب ملست يتلا ةصخرلا ينعي :“ ةصخرلا“
تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإ اهبحاصل زيجتو ،يذيفنت
،TAS.Vعون نم لتاسلا ربع روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا

يذلا موسرملا كلذ ،تامدخلا ريفوتلو يرئازجلا بارتلا ىلع
 .اذه طورشلا رتفد هل قحلي

٤2 يف خرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ينعي : “ نوناقلا“
دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش

.ةينورتكلإلا تالاصتالا و ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ةرازولا وأ ريزولا ينعي :“ ةرازولا“ وأ”ريزولا“
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب نيفلكملا

لالغتسا و ةماقإ ةصخر بحاص ينعي:“ لماعتملا“
لالغتسا وأ /و روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش
.رئازجلا يف ةيفتاه تامدخ

هققحي يذلا لامعألا مقر ينعي :”لماعتملا لامعأ مقر“
راطإ يف تامدخلا مسرب موسرلا جراخ ةصخرلا بحاص
ليــــــــصوـــتلا تاـــــمدخ لك ةفـــــلك نم يفاــــــصلاوTAS.V ةـــــــصـــــــخر
.ةقباسلا ةيندملا ةنسلا لالخ ةققحـملا ينيبلا

يتلاةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ينعت :”تامدخلا“
.ةصخرلا عوضوم لكشت

ةيكلساللا تالصاوملل ةكبش ينعت: “TAS.V   ةكبش“
ةعسلا ىلإ ذافنلاBUH اهتطحم ريست يتلاو لتاوسلا ربع
.TAS.V تاطحـمل ةيئاضفلا

ةرشابم ةلوؤسم ةتباث ةيضرأ ةطحم : “BUHةطحـملا “
لتاسلا نماقالطناو ضرألا يف لاسرإلا تابذبذ لامعتسا ىلع
ريفشت ىلإو لتاسلا ىلإ ذافنلا ةبقارم ىلع اضيأ ةلوؤسمو
.ةكبشلا

لاسرإلل ةتباث ةيضرأ تاطحم يه : “TAS.V ةطحم“
:يتأي امم لكشتتو طقف لابقتسالا وأ لابقتسالاو

،يئاوه–

،ةيجراخ ةيكلسال ةدحو –

.ةيلخاد ةيكلسال ةدحو –

ةرجأتسم ةيئاضف تاعس ينعي :”يئاضفلا عطقملا“
ربع تاملاكملا ليصوتل ةصخرلا بحاص لبق نم ةماقم وأ

.هتكبش

تالاصتالا ةمدخ:“ )SFS( لتاسلا ربع ةتباثلا ةمدخلا“
ةنيعم عقاوم يف ةعوضوم ةيضرأ تاطحم نيب ةيويدارلا

نيعملا عقوملا نوكي دق .رثكأ وأ لتاس مادختسا متي ثيح
يف ،ةنيعم قطانم يف ةتباث ةطقن يأ وأ ةنيعم ةتباث ةطقن
يتلا لتاوسلا نيب طباور ةمدخلا هذه نمضتت ،تالاحلا ضعب
ةتباثلا ةمدخلا ،لتاوسلا نيب ام ةمدخ نامض كلذك اهنكمي
تامدخل لاصتالا طباور كلذك لمشت نأ نكمي لتاسلا ربع
.ةيئاضفلا ةيويدارلا تالاصتالا

تازيهجتـلا عـيـمـج ينـعـي :”ةكـبشلا ةـبـقارـم زـكرـم“
رّيست يتلاوBUH ةطحمب اينيب ةلوصوملا تايجمربلاو
.ةكبشلا ريس نسح بقارتو

يـنـعـت :”ةـصـخرــلا بــحاــصـب ةــصاـخلاTAS.V ةــكـبـش“
عاطقلا( ةصخرلا بحاص اهلغتسي يتلا ةيساسألا تآشنملا
ةصاخلاTAS.V تاطحم كلذكو)BUHةطحمو يئاضفلا

ةكبشو ةيساسألا تآشنملا هذهب نيلوصوملا نيكرتشملاب
.ةصخرلا بحاصب ةصاخلا لاسرإلا

اطوطخ ةكبشلا هذه لمعتست نأ ءاضتقالا دنع نكمي
.نييمومعلاةينورتكلإلا تالاصتالا يلغتسم ىدل ةرجأتسم

:”ةصخرلا بحاصب ةصاخلاTAS.V ةكبش يف كرتشم“
يتلا تامدخلا لمعتسي يونعم وأ يعيبط صخش لك ينعي
دقع راطإ يف ةصخرلا بحاصب ةصاخلاTAS.V ةكبش اهمدقت
ماظن نمض هتامدخ قيوست ةكرش عم وأ ريخألا اذه عم مربي
.ةلوانملا
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يأ ،ةصخرلا نم ديفتسملا ينعي :“ ةصخرلا بحاص“
ةعضاخ”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةكرش

ةئامعبرأو رييالم ةسمخ هردق لام سأرب يرئازجلا نوناقلل
اهرقم نئاكلاو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤.٥( يرـئازج رانيد نويلم
،هلــلاا دـبـع يدـيسل ةـيـجوـلوـنـكـتـلا ةرـيـظحلاـب يعاـمـتــجالا
مقرلا تحت يراجتلا لجسلا يف ةديقملاو ،رئازجلا–ةينامحرلا

٦٠ B٥8٦2٠٠/٦١– ٧٩٠CR.

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي :”داـحــتالا “

يتلا ةيفارغجلا تاءاضفلا ينعت :”ةيطغتلا ةقطنم“
.ةصخرلا بحاصل ةعباتلاTAS.V ةكبش اهيف رشتنت

ريغ ،مواقي ال ثداح لك ينعت :”ةرهاقلا ةوقلا ةلاح“
ةيعيبطلا ثراوكلا اميس الو ،فارطألا ةدارإ نع جراخو عقوتم
.تابارضإلا وأ برحلا ةلاح وأ

نيقفترملا ريغ نئابزلا ينعي :”نولاّوجلا نوقفترملا“
يف  نيكرتشملا ،ةصخرلا بحاص يكرتشم ريغو نيرئازلا

ةيولخلا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش
عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ بناجأ نولماعتم اهلغتسي يتلا

 .)يلودلا لاوجّتلا( ةصخرلا بحاص

يكرتشم ريغ نئابزلا ينعي :”نورئازلا نوقفترملا“
ةينورتكلا تالاصتا ةكبش يف نيكرتشملاو ،ةصخرلا بحاص
نولماعتم رئازجلا يف اهلغتسيةيولخ روهمجلل ةحوتفم
لاوجتلا( ةصخرلا بحاص عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ نويرئازج
 .)ينطولا

تالاصتالل يلودلا داحـتالا حـئاوــل يف ةدراولا فيراعتلا١.٢

رتفد يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
ام ،داحتالا حئاول يف ةدراولا فيراعتلل ةقباطم اذه طورشلا
.ةحارص كلذ فلاخي ام دري مل

طورشلا رتفد عوضوم :٢ ةداملا

عوضوملا فيرعت٢.١

صخري يتلا طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي
يرئازجلا بارتلا ىلع لغتسيو ميقي نأ ةصخرلا بحاصل اهيف

رــبـع ،روــهـمـجلل ةــحوـتـفملاةـيـنورــتـكلإلا تالاصتالل ةــكــبش
يرئازجلا بارتلا ىلع بّكري نأو،TAS.V عون نم لتاسلا
 .روهمجلل تامدخلا ريفوتل ةيرورضلا تازيهجتلاو تاطحـملا

ةيميلقإلا٢.٢

ةيميلقإلا ههايمو يرئازجلا بارتلا دادتما لك ةصخرلا لمشت
تاقافتالا قفو ،اــيلتاسو اًـرحبو اًـرب ةيلودلا هذفانم عيمجو
.ةيلودلا تادهاعملاو تاقافتالاو تاموكحلا نيب ام تادهاعملاو

: ةيعجرملا صوصنلا:٣ةداملا

عيمج قفو ،اهبحاصل ةحونمملا ةصخرلا ذفنت نأ بجي
ةيلودلاو ةيرئازجلا سيياقملاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا
: اهنم اميس ال ،اهب لومعملا

٠٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا –
ةصاخلا دـعاوـقــلا نــمضتملاو٩٠٠2 ةــــــنس تشغ٥ قـــفاوملا
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا –
ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٧٠–8١ مقر نوناقلا –
صاخشألا ةيامحبقلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

ماع مّرحم١2 يف خّرؤملا٤٩–١٠ مقر يسائرلا موسرملا –
طقنلا فيرعتنمضتملاو١٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا22٤١
،اهتيامحو اهرييست تايفيك ديدحتو ايلعلا

ماع رفص٥١ يف خّرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ءارجإلا ديدحتنمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١
صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قّبطملا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف

ماع رفص٣ يف خّرؤملا١٤١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
يتلا دعاوقلا دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ليربأ٦١ قفاوملا٣2٤١
ةيكلسلا تالصاوملل ةيمومعلا تاكبشلا ولماعتم اهقبطي
،روهمجلل ةمدقملا تامدخلا ةفيرعت ديدحت لجأ نم ةيكلساللاو

ماع رفص٦2 يف خّرؤملا٦٥١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ليصوتلا طورش دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا٣2٤١
،اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا
،لّدعملا

نابعش٩2 يف خّرؤملا٦٦٣–2٠  مقر يذيفنتلا موسرملا –
تاقافترالا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا٣2٤١ ماع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و

ناضمر٧2 يف خّرؤملا٦٣٤ –٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا٤2٤١ ماع
ليلدلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تاكبش يلماعتم عضو
،مهيقفترم فرصت تحت ينورتكلإ وأ بوتكم لكش يف يفتاهلا
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ةجحلا يذ٣2 يف ّخرؤملا٠١٤–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
نمألا دعاوق ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٠٣٤١ ماع
،ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا
،مّمتملاو لّدعملا

لاوش٥١ يف خّرؤملا٠22–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ةقفاوملانمضتملاو٤١٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٥٣٤١ ماع
ربع ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر ىلع
تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساوTAS.V عون نم لتاسلا
ةكرشل ،لزانتلا ليبس ىلع ،ةحونمملا ،روهمجلل ةيكلساللا
،”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“

بجر٩2 يف خّرؤملا٠٣١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ةقفاوملانمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا٦٣٤١ ماع
ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر ديدجت ىلع
تامدخ ريفوتو اهلالغتساوTAS.V عون نم لتاسلا ربع
تالاصتا“ ةكرشل ةحونمملا ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا
،”مهسأ تاذ ةكرش ،ةيئاضفلا رئازجلا

لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ماظن دّدحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع
اهيف امب تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا
تالصاوملا تامدخ فلتخم ىلعو ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

مّرحم٩2 يف خّرؤـملا٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ىوتحم دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماـع
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلا و ةينورتكلإلا

مّرحم٩2 يف خّرؤـملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماـع
ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

يف اهب ريكذتلا مت يتلا سيياقملا وأ ةددحـملا سيياقملا –
و ،اذه طورشلا رتفد

كلت اميسال ،)TIU( تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاول –
.ةيكلساللا تالصاوملاب ةقلعتملا

ةصخرلا عوضوم:٤ةداملا

دحك ةيتآلا تامدخلا رفوي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
: ىندأ

،لتاسلا ربع تنرتنإلا ىلإ ذافنلا –

،ضيرعلا قاطنلا يف تايطعملا لسارت –

،ةلقتسم تايطعم تاكبش ةماقإل ةيساسأ تآشنم ريفوت –

،ةيمومع تايطعم تاكبش ةماقإل ةيساسأ تآشنم ريفوت –

،ةيعيبط ةثراك ةلاح يف فاعسإلا –

ةصخرلا بحاص اهضرعي يتلا ةيفاضإلا تامدخلا لك –
.اذه طورشلا رتفد نم2 قحلملا يف دراو وه امك هضرع يف

اقبسم طبضلا ةطلس ملعي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
.ةديدج ةمدخ يأل هقالطإ دنع

يناثلا لصفلا
اهلالغتساو ةكبشلا ةماقإ طورش

TAS.V ةكبشل ةيساسألا تآشنملا:٥ةداملا

ةصاخلا لسارتلا ةكبش٥.١

نوناقلا ماكحأ مارتحا دودح يف ،ةصخرلا بحاصل صخري
هـتاـعسو ةـيساسألا هـتآشنـم ةـماـقإ ،ةـيـقـيـبــطــتــلا هصوصنو
.TAS.V ةكبش تايجاح ةيبلت لجأ نم هب ةصاخلا ةيلسارتلا

ةيكلسال وأ/و ةيكلس تالصو ةماقإ ددصلا اذه يف هنكمي
رفوت ةطيرش ةيزتره مزحب تالصو اميس ال ،ةيئابرهك
.لسارتلا تالصو نامضل تابذبذلا

تآشنم وأ تالصو ريغلا ىدل رجأتسي نأ كلذك هنكميو
.هتازيهجت نيب رشابم طبر نامضل ةيساسأ

ةديدجلا تايجولونكتلا رابتعالا نيعب ذخألا٥.٢

تازيهجت ةطساوب ةصخرلا بحاص ةكبش ةماقإ بجي
.اهادجأو تايجولونكتلا ثدحأ جمدت ةديدج

سيياقملا مارتحا٥.٣

يف ةقبطملا سيياقملاو دعاوقلا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
تاقرطلا ةكبش لامعتساو نمألا لاجم يف اميس ال ،رئازجلا

.ةيندملا ةسدنهلا تآشنمو

ةكبشلا ةلكيه٥.٤

ةلمعتسملا لتاسلا ربعةينورتكلإلا تالاصتالا ةموظنم نإ
.)SFS( لتاسلاب ةتباث تامدخ تاذ ةموظنم يه

ةموظنموBUH ةطحمو ةبقارملا ةموظنم بيكرت بجي
.يرئازجلا بارتلا ىلع ةكبشلل ةرتوفلا

لتاوس تاذ تاموظنم٥.٥

ةــلـمـعــتسـملا لـــتاوـــسـلا تاذ تاـــموــظـنـملا نوـــكــت نأ بــجــي
نأو ،)TIU(تالاصتالل يلودلا داحتالا ىلإ ةغلبم تاموظنم
.قيسنتلا لالخ ةيرئازجلا ةرادإلا ةقفاوم ىلع تلصحتدقنوكت

ةعسلاو ةينقتلا صئاصخلا روطتب طبضلا ةطلس ملعت
.ةلمعتسملا لتاوسلا تاذ تاموظنملا اهرفوت يتلا

يلودلا ىلإ رشابملا ذافنلا :٦ةداملا

توصلا– ةيلودلا ةكرحلا ريرمتب ةصخرلا بحاص مزتلي
نورــــئازـــلا نوـــقـفـترـملا مــهــيـف اــمب ،هــيـكرـــتـشــمل – تاــيــطــعـملاو
ادع ،رئازجلا هاجتاب وأ نم اقالطنا ،نولاّوجلا نوقفترملاو
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وأ ةماقملا ةيلودلا تآشنملا ربع ،ةيعانصلا رامقألا تاكبش
يخيراتلا لماعتملا فرط نم يرئازجلا بارتلا ىلع ةلغتسملا

تالاصتالــل ةــتــباــث ةــكــبش لالــغــتساو ةــماــقإ ةصخر بحاص
.روهمجلل ةحوتفمةينورتكلإلا

تامدخلا ةقطنم راشتنا :7ةداملا

.ينطولا بارتلا ىلع هتامدخ ةصخرلا بحاص رشني

بسح تامدخلا ضرع ةقباطم ةصخرلا بحاص ىلع بجي
تابوقع قيبطت نكميو .2 قحلملا يفهيلع صوصنم وه ام
طورشلا رتفد نم٥٣ ةداملا صن راطإ يف روكذم وه ام لثم
ىندألا دحلا عيزوتب ةقلعتملا تابجاولاب لالخإلا ةلاح يف ،اذه
.تامدخلا نم

ايندلا تافصاوملاو سيياقملا :٨ةداملا

ةقداصملاو سيياقملا مارتحا٨.١

يف ةـلـمـعـتسملا تآشنملاو تازــيــهــجــتــلا نوــكــت نأ بجــي
.اهب لومعملا سيياقملل ةقباطم ةصخرلا بحاص ةكبش

تازيهجتلا نوكت نأ ىلع رهسلا ةصخرلا بحاص ىلعو
،ةيفرطملا تازيهجتلا اهنم اميس ال ،هتكبشب ةلوصوملا

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قفو اهيلع اقداصم

ةيفرطملا تازيهجتلا لصو٨.٢

هتكبشب لصوي نأ ىلع ضارتعالا ةصخرلا بحاص نكمي ال
يف ةددحـملا طورشلا قفو هيلع اقداصم ايفرطم ازيهجت

.هب لومعملا ميظنتلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا :٩ةداملا

ةتباثلا تالصولاب ةصاخلا تابذبذلا٩.١

بحاصل طبضلا ةطلس صصخت ،ةصخرلا بحاص نم بلطب
ةيساسألا تآشنملا تالصو ةماقإل ةيرورضلا تابذبذلا ةصخرلا
طورشلا رتفد يف ةدراولا ىرخألا ماكحألا ةاعارم عم كلذو ،ةكبشلل
.هب لومعملا ميظنتلاو

تابذبذلا لامعتسا طورش٩.٢

مزحلا فلتخم يف تابذبذ صيصختب طبضلا ةطلس موقت
.فيطلا نم رفوتي ام بسحو هب لومعملا ميظنتلا قفو

تاططخم ،طبضلا ةطلس نم بلطب ،ةصخرلا بحاص ّغلبي
 .هل ةصصخملا تابذبذلا لامعتسا

ةيكلسال تابذبذ ةصخرلا بحاص لالغتسا مدع ةلاح يفو
خـيراــت نــم ءادــتــبا ةــنس لــجأ يف هــل ةصصخــم ةــيــئاــبرــهــك
ءارجإ ةرشابم ةيحالص طبضلا ةطلسل لوخي ،اهصيصخت
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةررقملا طورشلا قفو صيصختلا ءاغلإ

لالغتساو حنم يف مزاللا ميظنتلا ةداعإ قحب ةلودلا ظفتحت
صيصخت ةداعإ وأ/و صيصخت لامعإ متيو .تابذبذلا فيط

ميظنتلا ةداعإ نع جتانلا ةصخرلا بحاص ةدئافل تابذبذلا
تاجايتحالا رابتعالا نيعب ذخألا عم ةيزييمت ريغ ةفصب
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةمدقملا تامدخلل ةيعوضوملا

شيوشتلا٩.٣

عاعشإلا تاقاط اذكو لالغتسالاو ةماقإلا تايفيك نوكت
قيسنتلا تايضتقمو هب لومعملا ميظنتلا مارتحا ةطيرش ،ةرح
.ةرضم تاشيوشت يف ببستلا مدع ةطيرشو يلودلاو ينطولا

،نينثا نيلماعتم تاونق نيب شيوشت ثودح ةلاح يفو
مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،مايقلا نيلماعتملا نيذه ىلع
ناكمو خيراتب طبضلا ةطلس رابخإب ،ةنياعملا خيرات دعب
تاونقلا لالغتسا يف ةيراسلا طورشلابو تاشيوشتلا ثودح
يف ،طبضلا ةطلس ىلع نالماعتملا ضرعيو .شيوشتلا لحم
هذه ةلازإل اهيلع قفتملا تاءارجإلا ،دحاو رهش هاصقأ لجأ
.ةقفاوملا دصق ،تاشيوشتلا

ميقرتلا تاعومجم :٠١ةداملا

ميقرتلا تاعومجم حنم٠١.١

طبضلا ةطلس ددحت ،نوناقلا نم٣١ ةداملا ماكحأل اقبط
ةـــيرورـضلا ئداوــبـلاو مــيقرــتلا تاــعوـمـجمو ماـــقرألا حـنـمتو
ديوزتو هب ةصاخلاTAS.V ةكبش لالغتسال ةصخرلا بحاصل
.اهب ةقلعتملا تامدخلا

ينطولا ميقرتلا ططخم ليدعت٠١.٢

،ايرذج اليدعت ينطولا ميقرتلا ططخم ليدعت ةلاح يف
،نيلماعتملا عم رواشتلاب تارييغتلا هذه طبضلا ةطلس ططخت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قفو

ينيبلا ليصوتلا:١١ةداملا

ينيبلا ليصوتلا قح١١.١

،هب لومعملا ميظنتلل اقبطو ،نوناقلا نم١٠١ ةداملا بجومب
ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ولماعتم بيجتسي
بحاص اـهـمدـقـي يتـلا ينـيـبـلا لـيصوـتـلا تاـبـلـطـل روـهـمـجـلـل
ميظنتلاو نوناقلا يف ةررقملا طورشلا قفو كلذو ،ةصخرلا
.امهب لومعملا

تحت ،ةجاحلا بسح ،عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لصولا طاقن عقاوم اينيب نيلوصوملا نيلماعتملا فرصت
نيلماعتملا ءالؤه نيكمت لجأ نم ةينقتلا هتالحم يف ينيبلا

عـم لصوـلاـب حـمست يتـلا ةـيـنـيـبـلا مــهــتازــيــهجت بيــكرــت نــم
.ينيبلا ليصوتلل هسرهف يف ةررقملا طورشلا قفو ،هتكبش
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ينيبلا ليصوتلا دوقع١١.٢

ةيرادإلاو ةيلاملاو ةينقتلا ينيبلا ليصوتلا طورش ددحت
عم نيلماعتملا نيب ،ةيرحب ،اهنأشب ضوافتلا متي دوقع يف

ميظنتلا مارتحاو مهنم لكب صاخلا طورشلا رتفد مارتحا
ةقداصملل طبضلا ةطلس ىلإ دوقعلا هذه غلبتو .هب لومعملا

.اهيلع

،رخآ لماعتمو ةصخرلا بحاص نيب فالخ ثودح ةلاح يف
ةررقملا طورشلا قفو ،طبضلا ةطلس ميكحت ىلإ ءوجللا متي

.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف

ةيساسألا تآشنملا مساقت– لسارتلا تاعس ريجأت:٢١ةداملا

لسارتلا تاعس ريجأت٢١.١

لسارتلا تاعس راجئتسا قح نم ةصخرلا بحاص ديفتسي
.)تاـمدخلا هذـه نوضرـعـي نــيذــلا( نــيرــخآلا نيلــماــعــتملا ىدــل
تاعس راجئتسا تابلطل بيجتسي نأ ،كلذك وهو ،هيلعو
تالاصتالـل نورـخآلا نوـلـماـعـتملا اـهـب مدــقــتــي يتــلا لسارــتــلا
.ةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم طورش نمضةينورتكلإلا

ةيساسألا تآشنملا مساقت٢١.٢

تآشنملا راــجــئتسا قــح نــم ةصخرـــلا بحاص دـــيـــفـــتسي
،هيلعو .نيرخآلا نيلماعتملل ةعباتلاTAS.V ةكبشل ةيساسألا

تحتTAS.V ةكبشل ةيساسألا تآشنملا عضي نأ ،كلذك وه
ىلع درلا متيسو .كلذ هنم نوبلطي نيذلا نيلماعتملا فرصت

ةيعوضوم طورش نمض ةيساسألا تآشنملا مساقت تابلط
ديدحت ةيجهنم دمتعت نأ بجيو .ةيزييمت ريغو ةفافشو
.ةفلكلا ىلع ةيساسألا تآشنملا ريجأت راعسأ

ّالإ ةــيساسألا تآشنملا مساــقــت ضفر رـــيرـــبـــت نـــكـــمـــي ال
.ينقتلا قباطتلا مادعنا ببسب وأ ةردقلا مدع ببسب

تاعزانملا٢١.٣

بحاص نيب ةعزانم لك طبضلا ةطلس ميكحت ىلع ضرعت
تاعس ريجأتب قلعتي اميف رثكأ وأ دحاو لماعتمو ةصخرلا
.ةيساسألا تآشنملا مساقت وأ لسارتلا

كالمألا وأ ةيمومعلا كالمألا لامعتسا تايحالص :٣١ةداملا
ةصاخلا

تاقافترالاو رورملا قح٣١.١

ةصخرلا بحاص ديفتسي ،نوناقلا نم٥2١ ةداملل اقيبطت
ةقلعتملا داوملا نم اهيلي امو نوناقلا نم٥٤١ ةداملا ماكحأ نم
قوـقـحـب ةـقـلـعـتملاو ةـيـموـمـعـلا كالــمالا ىلع رورملا قوــقــحــب
تاقافترالاب كلذك ةقلعتملاو ةيمومعلا كالمالا ىلع رورملا

.ةصاخلا وا ةيمومعلا تايكلملا ىلع

ةقبطملا ىرخألا تاميظنتلا مارتحا٣١.٢

لالغتسال ةيرورضلا لاغشألا زاجنإ ةصخرلا بحاصل قحي
ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا هيلعو .اهعيسوتوTAS.V ةكبش

ةيوجلا ةحالملاب ةقلعتملا ماكحألا اميس ال ،امهب لومعملا
ميظنتو ةيمومعلا ةحصلاو ينطولا عافدلاو ةيوجلا داصرألاو
.يمومعلا نمألاو تاقرطلا ةكبشو ندملا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلا٣١.٣

عقاوملا لك ىلإ ذافنلا قح نم ةصخرلا بحاص ديفتسي
يـتلا ،اـيـلـعـلا طــقـنلا اــهــنـم امـيـس ال ،ةـيـئاــبرـهـكلا ةـيـكــلساللا

تاقاـفـترالا مارـتـحا ةـطـيرش ،نورـخآ نوـلـماـعـتـم اـهـلـمـعـتسي
لفكتلاو ةيرورضلا ةحاسملا رفوتو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

سفن ةاعارم عمو .نكامألا لالتحا فيلاكت نم لوقعم طسقب
حسف ةصخرلا بحاص ىلع اضيأ بجي ،طورشلاو تاظفحتلا
ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ نيرخآلا نيلماعتملل ذافنلا
ىلإ ذافنلا ققحتيو ،TAS.V ةكبش تاجاحل اهلمعتسي يتلا
نمض ،نيلماعتملا نيب اميف ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا

.ةيزييمت ريغو ةيعوضومو ةفافش طورش

تافالخلا فلتخمو ايلعلا طقنلا ىلإ ذافنلا تابلط جلاعت
قـفو ،ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسالـلا عـقاوملا ىلإ ذاـفـنـلاـب ةـقـلـعـتملا
.ةيساسألا تآشنملا مساقت ىلع ةقبطملا طورشلاو تايفيكلا

تامدخلا ريفوتل ةصصخملا تازيهجتلاو كالمألا :٤١ةداملا

دصريو نيمدختسملا نم مزلي ام ةصخرلا بحاص صصخي
تآشنملا اهيف امب( ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا نم مزلي ام
لالغتساو ةماقإل داتعلاو )ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيساسألا

اميس ال ،ةيطغتلا ةقطنم يف تامدخلا ريفوتلو ،TAS.V ةكبش
رتفد يف ةررقملا نمألاو ةيعونلاو ماودلا طورش ءافيتسا فدهب
.اذه طورشلا

اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا:٥١ةداملا

ةيرارمتسالا٥١.١

نود تامدخلا ريفوت فيقوت ةصخرلا بحاص نكمي ال
ةرهاق ةوق ةلاح يف ّالإ ،طبضلا ةطلس نم قبسم صيخرت
.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا كلذو ،انوناق نياعت

ةيعونلا٥١.٢

تامدخ ريفوتل لئاسولا لك دصرب ةصخرلا بحاص مزتلي
اميسال ،ةيلودلا سيياقملل ةقباطم اهتايوتسم نوكت تايعونب
.داحتالا سيياقم اهنم

رفوتلا٥١.٣

ىلع ةعاس٤2 تامدخلا ماود نامض ةصخرلا بحاص ىلع
ةدملا زواجتت ّالأ يغبنيو .مايأ٧ ىلع مايأ٧و ةعاس٤2
،ةنسلا يف ةعاسBUH2٧ ةطحم ةيلغاش مادعنال ةمكارتملا

.ةرهاقلا ةوقلا تالاح ءانثتساب
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ةيرورضلا ريبادتلا ذاختاب هسفن ةصخرلا بحاص مزلي
TAS.V ةكبش تابيكرتل مئادو مظتنم ريس نامض لجأ نم
لئاسولا لاجآلا برقأ يف دصري نأ هيلع بجيو .اهتيامحو
نع ةمجانلا بقاوعلا كاردتساب ةليفكلا ةيرشبلاو ةينقتلا

.اهفالتإ وأ اهلمع فيقوت وأ هتابيكرت صئاقن

تازيهجتلا رتاوت٥١.٤

تازيهجتل لماك رتاوت نامض ةصخرلا بحاص ىلع بجي
ةــيرارــمــتساو ةــكــبشلا نيمأت ناــمض لــجأ نـــمBUH ةـطـحـم
ةبكرمBUH ةطحم لامعتسا ةصخرلا بحاص نكميو .ةمدخلا

ةنسلا يف عوبسأ اهردق ةمكارتم ةدمل ينطولا بارتلا جراخ
لوصحلا ةطيرش كلذو ،ةرهاق ةينقت لكاشم دوجو ةلاح يف

.طبضلا ةطلس نم ةقبسم ةقفاوم ىلع

ثلاثلا لصفلا
يراجتلا لالغتسالا طورش

ةعورشملا ةسفانملا:٦١ةداملا

عم ةعورشم ةسفانم ةسراممب ةصخرلا بحاص مزتلي
ةسرامم لك نع عانتمالاب ةصاخ ،هل نيسفانملا نيلماعتملا

صوصخلا هجو ىلع هب حومسملا ريغ مهافتلا لثم ةيسفانت ريغ
هتيعضو لامعتسا يف فسعتلا وأ )ةفيرعتلا لاجم يف اميسال(
.ةنميَهملا

نيقفترملا ةلماعم يف ةاواسملا :7١ةداملا

ىلإ مهذافن نمضيو ،ةيواستم ةقيرطب نوقفترملا لماعي
ةيعوضوم فورظ يفو نوناقلل اقفو ،تامدخلا ىلإوTAS.V ةكبش
.ةيزييمت ريغو ةفافشو

ةحوتفم ةصخرلا بحاص اهرفوي يتلا تامدخلا نوكت
مهيف رفوتت نأ ةطيرش ،كلذب ابلط نومدقي نيذلا لك ىلإ
ةطلس اهيلع قفاوتو ةصخرلا بحاص اهددحي يتلا طورشلا
.)خلإ ،...تارخأتملا ةيوست ،نامض عاديإ ديدست( طبضلا

ةيليلحت ةبساحم كسم :٨١ةداملا

ديدحتب حمست ةيليلحت ةبساحم ةصخرلا بحاص كسمي
ةلغتسم ةكبش لكب ةصاخلا جئاتنلاو تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا

.ةرفوملا تامدخلا نم ةئف لكب وأ/و

قيوستلاو تافيرعتلا ديدحت :٩١ةداملا

تافيرعتلا ديدحت٩١.١

تاسرامملاو لامعألاب ةقلعتملا نوناقلا ماكحأ ةاعارم عم
:يتأيام ةصخرلا بحاص ديفتسي ،ةيسفانتلا ريغ

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راعسأ ديدحت يف ةيرحلا –

،ةفيرعتلا ديدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا –
تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلا ةموظنملا هذه
 ،ةكرحلا مجحل اعبت

.قيوستلل هتسايس ديدحت يف ةيرحلا –

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع تامولعملا مدقت

تامدخلا قيوست٩١.٢

ةيدقاعتلا هتاقالع راطإ يف صرحي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
نيلوانملا ءالؤه تامازتلا مارتحا ىلع ،نيلمتحم نيلوانم عم
: يتأي ام ىلإ ةبسنلاب

و ،نيقفترملا ةلماعم يفو  ذافنلا يف ةاواسملا –

.نيقفترملا نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس مارتحا –

ةيلوؤسمب ،لاوحألا عيمج يف ،ةصخرلا بحاص ظفتحي
.هنئابزل تامدخلا ريفوت

.ةفيرعتلا ديدحتو ةرتوفلا ئدابم :٠٢ةداملا

ةفيرعتلا ديدحت أدبم٠٢.١

يف هتافيرعت ضرع ةلكيه ديدحت ةيرح ةصخرلا بحاصل
.اذه طورشلا رتفد نم٩١ ةداملا مارتحا دودح

يرئازجلا ميلقإلا لخاد ةمدقملا ةيتوصلا ةمدخلا صخي اميف
لماكلاب ةديقم يفتاهلا كرتشملل ةبسنلاب ءادنلا ةفلكت نوكت
.يدانملا باسح ىلع

ريعستلا تازيهجت٠٢.٢

قيبطتب ةرفوملا تامدخلا نع ةروتاف ةصخرلا بحاص مدقي
بحاص موقي ،ةياغلا هذهلو .اقيقد اقيبطت ةروشنملا تافيرعتلا
: يتأي امب ةصخرلا

يف ةرم ،ققحتيو ريعستلا ةموظنم ةيقوثوم بقاري )أ
نيزختل ةمدختسملا زكارملا تازيهجت نم ،لقألا ىلع ةنسلا
،ريعستلا ليجستو ريعستلل ةمزاللا تايطعملا

،هتازيهجت عيسوتو ةنرصع جمارب راطإ يف ،عضي )ب
ةرعسملا غلابملا ةفرعمب حامسلا اهنأش نم ريعستلل ةزهجأ
،ةقبطملا تافيرعتلا تائف نم ةئف لكل

نع ليصافت ريفوتب ريتاوفلل ريربت ةموظنم عضي )ج
،هيكرتشم عيمجل ةيلودلا تاملاكملا

تاملاكملا نع ةلماك ليصافت ،ريتاوفلل ريربتك ،رفوي )د
ىلع لوصحلل بلطب نومدقتي نيذلا هيكرتشم عيمجل ةيفتاهلا
و ،ةيفاضإلا ةمدخلا هذه رعس ديدست نولبقي نيذلاو كلذ

ةرتوفلا رصانعب ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،ظفتحي )ـه
.ةيدرفلا نئابزلا تاباسح يف ةلجسملا تايلمعلابو

ريتاوفلا ىوتحم٠٢.٣

ىلع ،تامدخلل ةبسنلاب ةصخرلا بحاص ريتاوف نمضتت
: يتأي ام ،لقألا
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،يديربلا هناونعو نوبزلا مسا –

،ةرتوفملا تامدخلاو طوطخلا عجرم –

،ةرتوفلا ةرتف –

)ii( كارتشالا رعس )i( عم ةرتوفلا نع لصفم ضرع –
ةرتوفملا تايمكلا )iii(و ،ءاضتقالا دنع ،فيراطملا ريجأت رعس

لكل يدعاقلا مسرلا ةفيرعتو )ةيدعاقلا موسرلا ددع وأ ةدم(
و ،تامدخلا نم ةمدخ

.ديدستلا طورشو ىصقألا لجألا –

ةرتوفملا تامدخلا ديرفت٠٢.٤

ىلع نوكت وأ اهريغ نع ةلصفنم ةفصب ةمدخ لك ةرتوف دعت
تامدخب ةقلعتم تارتوفب ةنراقم ،حوضو لكب ةدرفم ،لقألا
.ةصخرلا بحاص اهرفو ىرخأ

تاجاجتحالا٠٢.٥

،طبضلا ةطلس فرصت تحت عضيو ةصخرلا بحاص لجسي
ريتاوفب ةطبترملا كلت اميسال ،تاجاجتحالا ،اهبلط ىلع ءانب

.تاجاجتحالا هذه نع ةمدقملا ةبوجألاو تامدخلا نأشب ةرداص
لـيـلحـتـب ،لــقألا ىلــع ،ةنـسـلايــف ةرـم ،طــبـضـلا ةــطــلـس غّلبيو
.ةاطعملا ةبوجألاو ةملتسملا تاجاجتحالل يئاصحإ

تاعزانملا ةجلاعم٠٢.٦

تاعزانملا ةجلاعمل ةفافش تاءارجإ ةصخرلا بحاص عضي
عالطإلل اهمدقيو ،هيكرتشمو ةصخرلا بحاص نيب ةمئاقلا
.طبضلا ةطلس ىلإ

وأ ةدحاو ةعزانم ةجلاعم نيح ،طبضلا ةطلس تظحال نإ
ةصخرلا بحاص وكرتشم اهيلع اهضرع ةديدع تاعزانم
نأ اهناكمإبف ،قبطم ريغ وأ صقان ءارجإلا نأ ،ميكحتلل
وأ ءارجإلا اذه فييكتب ،ببسم رارقب ،ةصخرلا بحاص مزلت
بحاص ربجت نأ اهتعاطتساب اهنأ امك ،ةيقيبطتلا هتايفيك
ةصقانلا وأ ةسسؤملا ريغ هتارارق ةعجارم ىلع ةصخرلا
.سيسأتلا

قيثوتلا ةموظنم7.٠٢

ةموظنموTAS.V هتكبش ليغشت روف ،ةصخرلا بحاص عضي
ةرتوفلا تايطعمو ةيراجتلا تايطعملا نيزختل ةيتامولعم
.تاليصحتلا ليجستو

تافيرعتلا نالعإ :١٢ةداملا

تافيرعتلا رشنو روهمجلا مالعإ١٢.١

هطورشبو هتافيرعتب روهمجلا ملعي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
.تامدخلا ضرعب ةصاخلا ةماعلا

ةئف لك ريفوت تافيرعت رشني نأ ةصخرلا بحاص ىلع
لك حيلصت وأ فييكت وأ ةنايص وأ لصو ةمدخ تائف نم

.هتكبشب لوصوم يفرطم زيهجت

نالعإلا طورش١٢.٢

فورـظـلا يف تاـفـيرـعـتــلا نالــعإ ةــنــمضتملا ةرــكذملا دــعــت
: ةيتآلا

نيثالث ،طبضلا ةطلس ىلإ ةركذملا نم ةخسن لسرت )أ
.بقترم رييغت لك لوعفم نايرس لبق ،لقألا ىلع ،اموي )٠٣(
ةصخرـــلا بحاص ىلع ضرـــفـــت نأ طـــبضلا ةـــطـــلس ناـــكـــمإبو
طورش يف رييغت وأ ،هتامدخ ةفيرعت يف رييغت لك ليدبت
مرــتحت ال تارــيــيــغــتـــلا هذـــه نأ نيبـــت نإ تاـــمدخلا هذـــه عـــيـــب
تافيرعتلا ديحوت ئدابمو ةعورشملا ةسفانملا دعاوقةصاخ
هذه يف ،صلقيو .ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخل ةينطولا
اموي )٠٣( نيثالث نم طبضلا ةطلس ىلإ لاسرإلا لجأ ،ةلاحلا
،مايأ )8( ةينامث هاندأ لجأ ىلإ

فرصت تحت ةــيــئاــهـــنـــلا ةرـــكذملا نـــم ةـــخسن عضوـــت )ب
،ةيرح لكب اهيلع عالطإلا دصق ةيراجت ةلاكو لك يف روهمجلا

نم ةخسن ،كلذ بلطي صخش لك ىلإ ثعبت وأ مّلست )ج
،اهنم ةمئالم تاصالخ وأ ةيئاهنلا ةركذملا

لكب اهلوعفم نايرس خيراتو ةديدجلا تافيرعتلانــّيبت )د
.تافيرعتلا ىلع رييغت أرط املك حوضو

عبارلا لصفلا

تامدخلا لالغتسا طورش

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا:٢٢ةداملا

فرعتلا٢٢.١

فرعت عوضوم نوكي نأ كرتشم وأ نوبز لك ىلع بجي
: ةيتآلا رصانعلا صوصخلا ىلع نمضتي قيقد

،بقللاو ءامسألا –

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن –

ًاقبط ،ةمدخ يأ ميدقت لبق فرعتلا اذه متي نأ بجي
.نوناقلا نم١٦١ ةداملل

يوتحت ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب لماعتملا مزلي
: هيكرتشم عيمجل ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

.كارتشالا خيرات –

نيقفترملا ةيامح٢٢.٢

 مقرلا ىلع فرعتلا ديمجت٢٢.٢.١

ديمجت ةفيظو هنئابز عيمج ىلع ةصخرلا بحاص حرتقي
اصاخ ازاهج لغشيو ،بولطملا زاهجلا نم مهمقر ىلع فرعتلا

.ةفيظولا هذه ءاغلإل
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عـباـطـلا تاذ تاـناـيـبـلاو تاـموـلـعملا ةـياـمـح٢٢.٢.٢
يصخشلا

ةيامح نامضب ةليفكلا تاءارجإلا ةصخرلا بحاص ذختي
يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيرسو
فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي وأ هنئابز نع اهزوحي
ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا مارتحا عم كلذو ،نيكرتشملا ىلع
.اهب لومعملا

تاملاكملا ةيّرس٢٢.٣

نأ اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزتلي
اذكو ،هيكرتشم نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس نمضت

ضرغب تابيترت يأ عضوب حمسي ّالأو مهتاملاكم ةيّرس
تالصولاو ةيفتاهلا تاملاكملا ةبقارم وأ تالاصتالا ضارتعا

نم قبسم نذإ نود ةينورتكلإلا تالدابملاو تاثداحـملاو
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةيئاضقلا ةطلسلا

يتلا تامازتلالا ىلع هناوعأ علطي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةلاح يف اهل نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي
.تايطعملاو ةيتوصلا تاملاكملا ةيّرس مارتحا مدع

تامدخلا ةيدايح٢٢.٤

تامولعملا ىوتحم ءازإ هتامدخ دايح ةصخرلا بحاص نمضي
عــيـمـج ذاــخـتاـب اـضـيأ هـــسـفـن مزــلــيو .هــتـكـبــش ىلــع ةــلــسرـملا
ىوتحم ءازإ هيمدختسم دايح نامضل ةيرورضلا تاءارجإلا
تامدخلا ،ةياغلا هذهل ،مدقيو .هتكبش ىلع ةلسرملا لئاسرلا
ذختيو ،ةلسرملا لئاسرلا ةعيبط تناك امهم ،زييمت نود
.ةمالسلا اهل نمضيل ةعجانلا تابيترتلا

نئابزلا تاكبش ةمالس٢٢.٥

هتالصو ةمالس هنئابزل نامضلاب ةصخرلا بحاص مزتلي
ىلإ ذافنلا ةيامح ةصاخ نمضيو .ةيلخادلا مهتكبش هاجت
.يجراخ دروم يأ قيرط نع مهتكبش عقاوم فلتخم

ينطولا عافدلا لجأ نم ةمزاللا تاميلعتلا :٣٢ةداملا
يمومعلا نمألاو

نأ هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةصخرلا بحاص ىلع بجي
نم لاجآلا برقأ يف ةصتخملا تاطلسلا رماوأل بيجتسي
نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ
لئاسولا مادختساب ةيئاضقلا ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا
: يتأي امب قلعتي اميف ةصاخ ةيرورضلا

تايلمعلا قطانم يفةينورتكلإلا تالاصتالل تالصو ءاشنإ –
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ

عازن ةلاح يف تاكبشلا لامعتسا نأشب تايولوألا مارتحا –
،ئراوطلا تالاح يف وأ

ةفلكملا حلاصملاب ةصاخلا تاكبشلا عم ينيبلا ليصوتلا –
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب

ءانب يلخادلا نمألا تاجاحل ةيساسألا تآشنملا ريخست –
،ةيئاضقلا ةطلسلا نع رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع

نع رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع ءانب ،هنوع ميدقت –
ينطولا ىوتسملا ىلع ةمتهملا تائيهلل ،ةيئاضقلا ةطلسلا

،ةينورتكلإلا تالاصتالا تاـموــظــنــم نــمأو ةــياــمــح لــئاسمب
ذافنلاب )ii(و هتازيهجت ىلإ ذافنلاو ينيبلا ليصوتلاب )i( حامسلاب
بحاص ىدل ةدوجوملا ىرخألا تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ
و،ينهملا ّرسلل تائيهلا هذه مارتحا بوجو عم ،ةصخرلا

تالاسرإلا عاطقنا وأ ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا –
ةراسخو مءالتي ضيوعت عفد ةطيرش ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا

.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر

ةدراولا لامعألا يف هتمهاسم نع ةصخرلا بحاص ضوعي
.هب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ

ةقلعتملا ثادحألا لجس ةماقإب ةصخرلا بحاص مزلي امك
.ةصخرلا راطإ يف هيكرتشم ىلإ ةمدقملا تامدخلا ىلإ ذافنلاب
اهعبتت نمضت ةقيرطب ذافنلا خيرات لجسلا اذه يف نّوديو
ةلصتملا تامولعملا لك ،ضرغلا اذهل ،ددحيو .ةنس ةرتف لالخ
نكمي الو .ذافنلا ةعاسو خيراتو ،كرتشملا فيرعت لثم اهب
ةلوخملانمألا حلاصم فرط نمّ الإ تامولعملا هذه ىلع عالطالا

اقفو ةصتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا نم نذإ ىلع ءانب ،انوناق
.هب لومعملا عيرشتلل

ريفشتلاو زيمرتلا :٤٢ةداملا

ةصاخلا هتاراشإ حلاصل موقي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
مارتحا لظ يف زيمرت ةمدخ هيكرتشم ىلع حرتقي نأ وأ/و
 .اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا

لئاسوو قرط ،طبضلا ةطلس ىدل عدوي نأ ،كلذ عم ،هيلعو
.تاموظنملا هذه ليغشت لبق اهزيمرتو تاراشإلا ريفشت

تامدخلا ىلإ لماشلا ذافنلا يف ماهسإلا ةيمازلإ:٥٢ةداملا
ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يفو

ماهسإلا أدبم٥٢.١

هصوصنـلو نوـناـقـلـل اـقـيــبــطــت ،ةصخرــلا بحاص مــهاسي
تالاصتالا تامدخ ىلإ لماشلا ذافنلا ءابعأ يف ،ةيقيبطتلا
.ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يف مهاسي امك ،ةينورتكلإلا

لماشلا ذافنلا قيقحت يف ةكراشملا٥٢.٢

،لماشلا ذافنلا ءابعأو ماهم يف ةصخرلا بحاص ةمهاسم نإ
ةددحم )U.S ةمهاسملا( ةئيبلا ةيامحو ةيميلقإلا ةئيهتلا يفو
.موسرلا جراخ ،لماعتملا لامعأ مقر نم %٣ ـب

،ضورعلا بلط ةيلمع يف مهاسي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
يف كراشيل ،طبضلا ةطلس نع ةرداصلا تاراشتسالا يف وأ
.لماشلا ذافنلا ماهم زاجنإ
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تاداشرإلا ةمدخو ليلدلا:٦٢ةداملا

ماعلا نيكرتشملا ليلد٦٢.١

،اناجم ،ةصخرلا بحاص ّغلبي ،نوناقلا نم٣2١ ةداملل اقفو
تامدخلا يف نيكرتشملل ماعلا ليلدلا زاجنإب ةفلكملا ةئيهلا
ةنس نم مرصنملا ربوتكأ١٣ هاصقأ لجأ يف ،ةيتوصلا
مهنيوانعبو تامدخلا يف هيكرتشم ةمئاقب ،ليلدلا زاجنإ

ليلد ءاـشـنإ دـصـق ،مـهنـهمب ،ءاـضـتقالا دـنـعو،مــهـئادــن ماــقرأــبو
.روهمجلا فرصت تحت ناعضوي تاداشرإ ةحلصمو ماع

ةيفتاهلا تاداشرإلا ةمدخ٦٢.٢

ةيفتاهلا ةمدخلا يف كرتشم لكل ةصخرلا بحاص رفوي
ىلع ،ىــندأ دـــحك ،لوـصحلاب حمــسـت ،ةـيـفـتاــه تاداـــشرإ ةــمدـــخ
: يتأي ام

نــم اــقالــطــنا تاــمدخلا يف نيكرــتشملا فــتاوـــه ماـــقرأ –
،مهنيوانعو مهئامسأ

يلماعتم نم لماعتم لك تاداشرإ ةمدخ فتاه مقر –
ةلوصوملا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش
.TAS.V ةكبشب اينيب

ىلإ ةيفتاه ةدعاسم ةصخرلا بحاص تاداشرإ ةحلصم مدقت
نيميقملا كئلوأ كلذ يف امب نيلماعتملا لك تاداشرإ حلاصم

ةرداصلا تاملاكملا تابلط حاجنإ لجأ نم كلذو ،جراخلا يف
.نيلماعتملا ءالؤه تاكبش نع

ذفانم نيرخآلا نيلماعتملل كلذك ةصخرلا بحاص نمضي
ليصوتلا دقع راطإ يف تاداشرإلاب ةصاخلا هتحلصم ىلإ
.مهنيب مربملا ينيبلا

تامولعملا ةيّرس٦٢.٣

لمعتست يتلا تامولعملا مادختسا ةصخرلا بحاصل زوجي
نيكرتشملل ماعلا ليلدلا دادعإ يفو يفتاهلا مالعتسالا ةمدخ يف

.كرتشملا نم نذإ دعب

روكذملا ،كرتشملا نذإ ىلع لوصحلاب ةصخرلا بحاص مزتلي
.ماعلا ليلدلا يف تامولعملا هذه لاخدإ لبق ،هالعأ

ئراوطلا تاءادن :7٢ةداملا

ئراوطلا تاءادنل يناجملا ليصوتلا7٢.١

ةيمومعلا حلاصملا فرط نم ةلسرملا تامولعملل اعبت
نــم برــقألا بساــنملا زــكرملا ىلإ اــناــجــم لصوــت ،ةــيـــنـــعملا
بحاص ةكبش يقفترم نم ةدراولا ئراوطلا تاءادن ،يدانملا
تائيه ىلإ ةهجوملاو ىرخأ تاكبش يقفترم نم وأ ةصخرلا

: يتأي امب ةفلكم ةيمومع

،ةيرشبلا حاورألا ىلع ظافحلا –

،ينطولا كردلاو ةطرشلا تالخدت –

.قئارحلا ةحفاكم –

ئراوطلا تاططخم7٢.٢

تائيهلا نع نيلوؤسملا عم رواشتلاب ،ةصخرلا بحاص دعي
،ةيلحـملا تاطلسلا عمو ةيلاجعتسالا تافاعسإلاب ةفلكملا

نم ةيلاجعتسا ةمدخ ريفوت دصق تابيترتو تاططخم
،عيرسلا اهليغشت ةداعإ وأةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ
.ةصتخملا تاطلسلا نم بلطب وأ هنمةردابمب كلذ لك ذفنيو

تامدخلا ليغشت ةداعإل ةيلاجعتسالا تاءارجإلا7٢.٣

ليصوتلا تاءادأ اميس ال ،تامدخلا ريفوت عطقني امدنع
ذختي ،ةيئانثتسا رارضأ ببسب تاعسلا ريجأتو ينيبلا

ليغشت ةداعإ لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا لك ةصخرلا بحاص
ةيولوألا ،ةلاحلا هذه يف ،حنميو .لاجآلا برقأ يف ةمدخلا

ماهم ذيفنت يف ةرشابم دعاست يتلا تالصولا ليغشت ةداعإل
.ةيلاجعتسا تافاعسإ ريفوتب ةمزتلملا تارادإلا وأ تائيهلا

سماخلا لصفلا

يلاملا لباقملاو ىواتألا

ةيكلساللا تابذبذلا صيصختب ةصاخلا ىواتألا :٨٢ةداملا
ةيئابرهكلا

ةـيـكـلسالـلا تاـبذـبذـلا صيصخـت عضخـي ،نوـناـقـلـل اــقــفو
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ددحت ةواتإ ديدست ىلإ ةيئابرهكلا

مــيــقرــتلا طــطـخم رـيـيـسـتب ةــقـلـعـتملا ةواــتإلا :٩٢ةداملا
تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملاو
ةينورتكلإلا

أدبملا٩٢.١

ةمهاسملاو ةواتإلا ديدست ىلإ ةصخرلا بحاص عضخي
: نيتيتآلا

بحاص ناك اذإ ميقرتلا ططخم رييستب ةقلعتم ةواتإ –
،ةيتوص تامدخ ضرعي ةصخرلا

لاـجـم يف سيـيـقـتـلاو نـيوـكــتــلاو ثحــبــلا يف ةــمــهاسم –
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

ديدستلا تايفيك٩٢.٢

بحاصل ىطعت ،ةمهاسملا هذهو ةواتإلا هذهب قلعتي اميف
: ةيتآلا تانامضلا ةصخرلا

ميقرتلا ططخم رـيـيـــسـتـبةقـلــعتـملا ةواــتإلا غلـــبــم ددحــي –
.لماعتملا لامعأ مقر نم %٠^2 ــب

نيوكتـلاو ثحـبـلابةقلعتملا ةـمـهاسملا غـلـبــم ددــحــي –
لامعأ مقر نم %٣,٠ ـب٩2.١ةرقفلايفروكذملا سييقتلاو
.لماعتملا

عاطق يلماعتم عيمج ةمهاسملا هذهو ةواتإلا هذه ددسيو
مارتحا لظ يف كلذو ،رئازجلا يفةينورتكلإلا تالاصتالا

.زييمت امنودو عاطقلا يلماعتم نيب ةاواسملا ئدابم
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ةيلاملا تامهاسملاو ىواتألا ديدست تايفيك :٠٣ةداملا
ةيرودلا

ديدستلا تايفيك٠٣.١

بجومب ةقحتسملا ةصخرلا بحاص تامهاسم ددستو ّررحت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،اذه طورشلا رتفد

ةبقارملاو ليصحتلا٠٣.٢

تامهاسملاو ىواتألا هذه ليصحتب طبضلا ةطلس فّلكت
يلدي يتلا تاحيرصتلا كلذك بقارتو .ةصخرلا بحاص ىدل
قحلاب اهسفنل ظفتحتو ،ددصلا اذه يف ةصخرلا بحاص اهب

،نيمزال امهارت قيقحت لكبو عقوملا يف شيتفت لكب مايقلا يف
عمج دعب تاليدعتب طبضلا ةطلس موقت ،ءاضتقالا دنعو
.ةصخرلا بحاص تاحيضوت

لبق نم تامهاسملاو ىواتألا ليصحت تايفيك٠٣.٣
طبضلا ةطلس

ةقيرطلاب تامهاسملا هذهو ىواتألا هذه ديدست يرجي
: ةيتآلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصخت نع ىواتألا –
.82 ةداملا يف ةروكذملا

لوأ نم دتمت ةرتفل يونس ساسأ ىلع ىواتألا غلبم ددحي
ةدملا عم بسانتي ليدعت لحم نوكتو ،ربمسيد١٣ ىلإيفناج
لالخ بحس وأ صيصخت ةلاح يف العف ةبستحـملا ةينمزلا
نميفناج١٣ هاصقأ لجأ يف ىواتألا ديدست يرجيو .ةنسلا
.ةيلاوملا ةنسلا

ميلقإلا ةئيهت يفو تامدخلا ىلإ ماعلا ذافنلا يف ةمهاسملا –
ميقرتلا ططخم رييستب ةقلعتملا ةواتإلاو ةئيبلا ةيامحو
تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملاو
.٩2و٥2 نيتداملا يف ةروكذملا ،ةينورتكلإلا

يف ايونس تامهاسملا هذهو ةواتإلا هذه ديدست يرجي
.ةيلاوملا ةنسلا نم وينوي٠٣ هاصقأ لجأ

 موسرلاو قوقحلاو بئارضلا :١٣ةداملا

.اهب لومعملا ةيئابجلا ماكحألل ةصخرلا بحاص عضخي
ةررقملا موسرلاو قوقحلاو بئارضلا لك ديدست ،يلاتلاب ،هيلعو

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

سداسلا لصفلا

تابوقعلاو ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةماعلا ةيلوؤسملا:٢٣ةداملا

ةــــكــــبش لاــــغــــتشا نسح نــــع لوؤسم ةصخرــــلا بحاص ّنإ
TAS.V،اذه طورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا نعو

ماكحألاو ئدابملا مارتحا نع لوؤسم هّنأ امك ،ضرعلا يفو
.هيلع ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

 تانيمأتلاو ةصخرلا بحاص ةيلوؤسم:٣٣ةداملا

ةيلوؤسملا٣٣.١

كلذ يف امب ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسم ةصخرلا بحاص نإ
٤٠–8١ مقر نوناقلا ماكحأل اقفو كلذو ،طبضلا ةطلسو ريزولا
8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا

،اهليغشتو،TAS.V ةكبش ةماقإ صخي اميف ،هالعأ روكذملاو
لمتحـملا نم يتلا رارضألا صخي اميفو ،تامدخلا ريفوتو
صئاقن نع وأ ةصخرلا بحاص صئاقن نع ةصاخ مجنت نأ

.TAS.V ةكبش صئاقن نع وأ هيمدختسم

نيمأتلا ةيمازلإ٣٣.٢

يطغي ،اهتيحالص ةدم ةليطو ةصخرلا لوعفم نايرس روف
هتيلوؤسمو ةينهملاو ةيندملا هتيلوؤسم ةصخرلا بحاص
لالغتساو ةماقإل ةيرورضلا كالمألا سمت يتلا راطخألا نع

يراجلا تآشنملا كلذ يف امب ،تامدخلا ريفوتلو،TAS.V ةكبش
قيرط نع كلذو ،اهبيكرت يراجلا تازيهجتلاو اهزاجنإ
.رئازجلا يف ةميقم نيمأت تاكرش ىدل نيمأت دوقع

ةبقارملاو مالعإلا :٤٣ةداملا

ةماعلا تامولعملا٤٣.١

طبضلا ةطلس فرصت تحت عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
اهل ةمزاللا ةيراجتلاو ةينقتلاو ةيلاملا قئاثولاو تامولعملا
صوصنلا بجومب هيلع ةضورفملا تامازتلالا همارتحا نم دكأتلل
.اذه طورشلا رتفدو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

اهميدقت بجاولا تامولعملا٤٣.٢

ةطلسل ةيتآلا تامولعملا غيلبتب ةصخرلا بحاص مزتلي
صوصنــــــلا يف ةددحـملا لاــــجآلا يفو لاــــكشألا قــــفو ،طـــــبضلا
: اذه طورشلا رتفد يفو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

قوقحو ةكرشلا لامسأر ةليكشت يف رشابم ليدعت لك –
،ةصخرلا بحاصب ةصاخلا تيوصتلا

ةقطنملا كلذ يف امب ،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو –
،تامدخلا هذه ضرعت ثيح ةيفارغجلا

،تامدخلا ريفوتب ةقلعتملا ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا –

،لامعألا مقرو ةكرحلا لوح تايطعملا –

،اميسال ،ةحونمملا دراوملا لامعتسا لوح تامولعملا –
،ماقرألاو تابذبذلا
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رتفد اهيلع صني ىرخأ ةقيثو وأ ىرخأ ةمولعم ةيأ –
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاو ،اذه طورشلا

،ةطحم لك نع ةيرهشلا ةكرحلا لدعم تايطعم –

،رهش لك ةياهن يف نيكرتشملا ددع –

.ةلوحـملا تايطعملل يرهشلا يلامجإلا مجحلا –

يونسلا ريرقتلا٤٣.٣

ةطلس ىلإ ايونس مدقي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
نم ءادتبا ،رهشأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ يف ةرازولاو طبضلا

،خسن )8( ينامث يف ايونس اريرقت ،ةيعامتجا ةنس لك ةياهن
 .اهيلعاقداصم ةيونس ةيلام افوشكو

ةلصفم تامولعم يونسلا ريرقتلا نمضتي نأ بجيو
: ةيتآلا بناوجلا لوح

ةنسلا لالخ،ةصخرلا عوضوم تامدخلاو ةكبشلا ريوطت –
،ةريخألا

يف ةررقملا تامازتلالا ذيفنت يف للخ لك لوح حورش –
.للخلا حيحصت تقو لوح ريدقت كلذكو ،اذه طورشلا رتفد
بحاص ةدارإ نع ةجراخ فورظ نع اجتان للخلا اذه ناك اذإو
،كلذ رربي دنتسم لك جردي نأ هيلع بجيف ،ةصخرلا

ةبسنلاب تامدخلاوTAS .V ةكبش لالغتسا ذيفنت ططخم –
 ،ةلبقملا ةنسلل

اهبلطت وأ ةمئالم ةصخرلا بحاص اهاري ةمولعم ةيأ –
و ،طبضلا ةطلس

،ةصروبلا يف ةجردم ةكرش ةصخرلا بحاص ناك اذإ –
لامسأر كالتما دح يف مهاسم لك هلجسي زايتجا لك ركذي

،%٥١ ،%٠١ ،%٥( )٥( ةسمخلافعاضم نوكي ،ةصخرلا بحاص
.قبطملا ةصروبلا ميظنتل اذيفنت كلذو )... ،خلإ

ةبقارملا٤٣.٤

ةــصـخرــلا بــحاـص ىدـــل يرـجت نأ طـبـضـلا ةــطـلس نـكـمـي
وأ ةرشابم تالخدت مزلتست يتلا كلت اهيف امب ،تاقيقحت

نع اّمإ ،ةصاخلا هتكبش ىلع ةيجراخ تازيهجت طبر مزلتست
صخش يأ قيرط نع اّمإو ،كلذب نيفلكملا اهناوعأ قيرط
ميظنتلاو عيرشتلا قفو كلذو ،اهفرط نم انوناق لهؤم
.امهب لومعملا

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا:٥٣ةداملا

ةـقـلـعـتملا تاــمازــتــلالاــب ةصخرــلا بحاص لالــخإ ةــلاــح يف
،اذه طورشلا رتفدل اقفو ،هتامدخو،TAS.V ةكبش لالغتساب
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتللو ةصخرلا بحاص ضرعلو
ةررقملا طورشلا نمض تابوقعلل ةصخرلا بحاص ضّرعتي

ةيئاضقلا تاعباتملاب ساسملا نود ،ركذلا ةفلاسلا صوصنلا يف
.ةلمتحـملا

عباسلا لصفلا

ةصخرلا طورش

اهديدجتو اهتدمو ةصخرلا لوعفم نايرس :٦٣ةداملا

لوعفملا نايرس٦٣.١

لخديو .ةصخرلا بحاص فرط نم طورشلا رتفد عيقوت مت
.٩١٠2 ةنس ربمتبس١2 خيراتب ذيفنتلا زيح رتفدلا اذه

ةدملا٦٣.٢

خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ةصخرلا ددجت
.هالعأ٦٣.١ ةداملا يف ددحم وه امك اهلوعفم نايرس

ديدجتلا٦٣.٣

ىدعتت ال تارتفل تارم ةدع وأ ةرم ةصخرلا ديدجت نكمي
ةطلس ىدل عدوي بلطب كلذو ،تاونس )٥( سمخ اهنم ةدحاولا
ةيحالص ةياهن لبق ،لقألا ىلع ،ارهش )2١( رشع ينثا طبضلا
.ةصخرلا

اهيف تدعأ يتلا طورشلا نمض ةصخرلا ديدجت متي )أ(
،هب لومعملا عيرشتلا قفو ،اهيلع قدوصو

بحاص بيجتسي املاط نوناقلا ةوقب ديدجتلا متي )ب(
،TAS.V ةكبش لالغتساب ةقلعتملا تامازتلالا عيمجل ةصخرلا

نأ بجيو .طورشلا رتفد يف ةررقملا تامدخلا ريفوتبو
ابترتمو انوناق اببسم ،ديدجت بلط لكل ضفر لك نوكي
.طبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب ريزولا هذختي رارق ىلع
.يلام لباقم ليصحت ديدجتلا نع بترتي الو

ةصخرلا ةعيبط:7٣ةداملا

يصخشلا عباطلا7٣.١

.اهبحاصل ةبسنلاب ةيصخش ةصخرلانإ

ليوحتلاو لزانتلا7٣.٢

نع لزانتلا نكمي ال ،اذه طورشلا رتفد ماكحأ ةاعارم عم
تاءارجإلاو طورشلا قفو الإ ريغلا ةدئافل اهليوحت وأ ةصخرلا
٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩١ ةداملا يف ةددحـملا
١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا22٤١ ماع رفص٥١ يف خرؤملا

نالـــعإـب ةدــيازــملا ىلـع قـبـطـملا ءارــجإلا دــيدــحت نمضتملاو
ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ نم ةسفانملا

.ةيكلساللاو

ربتعي ،هاندأ8٣ ةداملا يف ةروكذملا ماكحألا ةاعارم عم
بحاصل ينوناقلا عضولا رييغت ةصخرلا نع لزانت ةباثمب

– جمد ةيلمع رثإ وأ ةديدج ةسسؤم ءاشنإب اميس ال ،ةصخرلا
.ةسسؤم ءانتقا
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ةيمهسألا و ةصخرلا بحاصل ينوناقلا لكشلا:٨٣ةداملا

ينوناقلا لكشلا٨٣.١

ةكرش لكش يف لكشتي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
كلــت ىلـع لــظـي نأو ،يرــئازــجلا نوــناــقــلل ةــعـضاــخ مهــسأ تاذ
.ةروصلا

يف ةكرش وأ الماعتم ةصخرلا بحاص نوكي نأ نكمي الو
ةيعضو ةيأ وأ ،ةيئاضق ةيفصت وأ ،ةيئاضق ةيوست ةلاح
.ةهباشم ىرخأةيئاضق

،ةصخرلا بحاص لبق نم ماكحألا هذهب لالخإلا يدؤي نأ نكمي
.ةصخرلا بحس ىلإ

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ ليدعت٨٣.٢

قحلملا يفّنيبم وه امك ةصخرلا بحاص ةيمهسأ لكشتت
.قفرملا لوألا

ةمهاسم لك طبضلا ةطلسل ةقبسملا ةقفاوملل عضخت
وأ/و ةصخرلا بحاص لامسأر يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم

بحس وأ نالطبلا ةلئاط تحت كلذو ،هيدل تيوصتلا قوقح يف
.ةصخرلا

تاريربت نودب صيخرتلا اذه طبضلا ةطلس ضفرت نل
)2( نيرهش قوفت ةدم طبضلا ةطلس توكس ربتعيو .ةيعرش
.لوبق ةباثمب ،صيخرتلا بلط غيلبت خيرات نم

يلودلا نواعتلاو ةيلودلا تامازتلالا :٩٣ةداملا

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا٩٣.١

تاقافتالاوتايقافتالا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
اميس الو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يفةيلودلا
ةدودحـملا تامظنملاو داحتالا تابيترتو حئاولو تايقافتا
يمتنت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيوهجلا وأ
.رئازجلا اهيلإ

طـبضلا ةـطـلس ،ةـمـظـتــنــم ةــفصب ،ةصخرــلا بحاص مــلــعــي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب

ةصخرلا بحاص ةمهاسم٩٣.٢

تائيهلا لاغشأ يف ةمهاسملاب ةصخرلا بحاصل صخري
تالصاوملا تاكبشب ةقلعتملا لئاسملاب ىنعت يتلا ةيلودلا
.اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا

افرتعم الماعتم ةصخرلا بحاص نلعي نأ ريزولا نكمي
.طبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب ،داحتالا ىدل هب

نماثلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ليدعت :٠٤ةداملا

نم22 ةداملا ماكحأل اقفوو هب لومعملا ميظنتلل اقيبطت
22٤١ ماع رفص٥١ يف خرؤملا٤2١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
قبطملا ءارجإلا ديدحت نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا

لاجم يف صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع
طورشلا رتفد ليدعت نكمي ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

،طبضلا ةطلس نم رربم يأر ىلع ءانب ،ةيئانثتسا ةفصب ،اذه
بابسأل ْيأ ،كلذ ماعلا حلاصلا ىعدتسا اذإ ام ةلاح يف ،طقفو
.ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نمألا

هليوأتو طورشلا رتفد لولدم :١٤ةداملا

صوصنلا ىلإ هليوأتو هلولدمو ،اذه طورشلا رتفد عضخي
.رئازجلا يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

طورشلا رتفد ةغل:٢٤ةداملا

.ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب اذه طورشلا رتفد رّرحي

نطوملا رايتخا:٣٤ةداملا

نئاكلا ،يعامتجالا هرقم يف ةصخرلا بحاص نطوم نوكي
.رئازجلا – ةينامحرلا ،هــللا دبع يديسل ةيجولونكتلا ةريظحلاب

قحالملا:٤٤ةداملا

رتفد نم أزجتي ال اءزج ناقفرملا )2(و )١( ناقحلملا لكشي
.اذه طورشلا

تشغ٩١قفاوملا١٤٤١ماعةجحلايذ8١ يف رئازجلاب رّرح
.ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ،٩١٠2ةنس

: هعّقو

ةصخرلا بحاص لثمم

ماعلاريدملاسيئرلا

يحالس نيساي

طبضةطلسسلجمسيئر
تالاصتالاوديربلا

ةينورتكلإلا

 راطعلب نيدلا نيز

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

نوعرف ناميإ ىده
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لوألا قحلملا

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ

ةكرش لامسأر رئازجلا تالاصتا عمجم ةكرش كلمت
.لماكلاب ،”ةيئاضفلا رئازجلا تالاصتا“ ةمهاسملا

٢ قحلملا

تامدخلا ضرع

ةيمازلإلا ايندلا تامدخلا .١

: ةيتآلا تامدخلا ريفوت ةصخرلا بحاص ىلع بجي

،لتاسلا ربع تنرتنإلا ىلإ ذافنلا –

،ضيرعلا قاطنلا ىلع تايطعملا لسارت –

تاـيـطـعـم تاـكــبش ءاشنإل ةــيساسأ تآشنــم رــيــفوــت –
،ةلقتسم

تاـيـطـعـم تاـكــبش ءاشنإل ةــيساسأ تآشنــم رــيــفوــت –
،ةيمومع

.ةيعيبط ةثراك ثودح ةلاح يف ةثاغإلا –

ةيفاضإلا تامدخلا .٢

تامدخلا ،صوصخلا ىلع رفوي نأ ةصخرلا بحاص عيطتسي
: ةيتآلا

،تنرتنإلا ىلإ ذافنلا –

،ةصصخم ةيلود طباور –

 ،ةصصختم طباور –

،ةصاخ تاكبش –

،تنرتنإلا لوكوتورب ربع ةيتوصلا ةفتاهملا –

،قفدتلا يلاعلا تنرتنإلا –

،ةيلخادلا ةيتوبكنعلا ةكبشلا –

،دعب نع ةرضاحـملا –

،دعب نع بطلا –

،دعب نع ةبقارملا –

.دعب نع ميلعتلا –

١٤٤١ ماع نابعش٣يفخّرؤم٢7–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ءارجإ ديدمت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٨٢ قفاوملا
.تايالولا ضعب ىلإ يلزنملا يئزجلا رجحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتمـلاو88٩١ ةنس يفناج٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2خيراتب

يف خّرؤمـلا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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،فيطس –

،ةنيطنسق –

،ةيدملا –

،نارهو –

،سادرموب –

،يداولا –

.ةزابيت –

يلزنملا يئزـجلارـــجــــحلا ريــــبادــــت قـــبـــطــــت:٣ ةّداملا
خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا يف اهيلع صوصنملا

روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام٤2قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2يف
نم ءادتبا كلذو ،هالعأ2 ةداملا يفةدراولا تايالولا ىلع ،هالعأ
.ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىلع٠2٠2 ةنس سرام82 موي

ةّيـــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـشني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2
)٩١–ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هتحفاكمو

يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا
،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

: يتأي ام مسري

ءارجإ ديدمتىلإ موسرمـلا اذـــــه فدـــهــــي: ىلوألا ةّداملا
نم2 ةداملل اقبط ،تايالولا ضعب ىلإ يلزنملا يئزجلا رجحلا
١٤٤١ ماع بجر٩2يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا
ةيليمكتلا ريبادتلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا
)٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل
.هتحفاكمو

ةرشع ةدملو ،يلزنملا يئزجلا رجحلا قـّبطُي:٢ ةّداملا
ةياغ ىلإ ءاسم ةعباسلا ةعاسلا نم ،ديدجتلل ةلباق مايأ )٠١(
: ةيتآلا تايالولا ىلع ،دغلا حابص نم ةعباسلا

،ةنتاب –

،وزو يزيت –

61 قفاوملا1441 ماع بجر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
.نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رياربف١١ نم ءادتبا ىهنت ،0202 ةنس سرام61 قفاوملا

،نييضاق امهتفصب ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ،٠2٠2 ةنس
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل

،يقوزرم ديعلا–

.يبيط دـمـحم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا1441 ماع بجر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةنيدملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيمأ دمـحـم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام61 قفاوملا

نكسلا ةرازوب ةنيدملل اماع اريدم هتفصب ،دمحأ جاح زيعم
.هبلط ىلع ءانب ،ةنيدملاو نارمعلاو

1441 ماع بجر12 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاــهنإ ناـنـمـضـتـي ،0202 ةـنـس سراــــم61 قـــفاوملا

ةـــساـــئرــب صـيـخلـتـلاو تاـــساردــلاـب نيــفــلــكــم ماــهـم
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

حــلاــص دــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،0202 ةــــنس سراــــم61 قــــفاوملا

ةساـئرـب صيـخـلـتــلاو تاساردــلاــب اــفــلــكــم هــتــفصب ،ينادوس

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع بجر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةليضف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام61 قفاوملا

ةساـئرـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب ةـفـلـكــم اــهــتــفصب ،ةــيــمرــك

.ةّيروهمجلا

ةـّيدرفميسارم
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7 قــــفاوــــملا١٤٤١ماــــع يناثلا عــــــيبر٩ يفخّرؤــــم رارـــــق
نوع دامتعا بحس نمــضتي ،٩١٠٢ ةـنس ربمسيد
.يعامتجالا نامضلل ةبقارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩ يف خّرؤم رارق بجومب
نوع ةيروح راعن ةديسلا دامتعا بحسي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد
يــــنطولا قودـــنصلا ةــــلاكو يف يعاــــمتجالا ناـــمضلل ةــــبقارملا
.وزو يزيت ةيالول ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل

يرحبلا ديصلا ةرازو
ةيديصلا تاجتنملاو

ماع يناثلا عيبر٨١ يف خّرؤم كرـتـشـم يرازو رارــق
تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا١٤٤١
.يرحبلا ديصلا يف ةءافكلا ةداهش رادصإ طورشو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاريزوو

ماع رفص22 يف خّرؤملا٥٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمب–
ةسردم ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا2٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةبانع يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا

رفص22 يف خّرؤملا٦٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا2٠٤١ ماع
لّدعملا ،لاشرش يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

رفص22 يف خّرؤملا٧٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١  ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا2٠٤١ ماع
،فاص ينــب يف رــحــبــلا يداــيصل ينــقــتــلا نــيوــكــتــلا ةسردــم
،مّمتملاو لّدعملا

رفص22 يف خّرؤملا٩٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا2٠٤١ ماع
لّدعملا ،ةلاقلا يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

٤ قــــفاوــــملا١٤٤١ماــــع لوألا عــــــيبر٦ يفخّرؤــــم رارـــــق
ةــــــــنجل ءاــــــــشنإ نـــــــــمــضتي ،٩١٠٢ ةــــــنس رــــــبـــــمفوــــــن
ناـــمضلل اـــيلعلا ةـــسردملاب ةــــيعامتجالا تاـــمدخلا
.يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

بــــجر١2 يف خّرؤـــملا٩٧١-28 مـــقر موـــسرملا ىـــــضتقمب  –
ىوتحم ددحي يذلا28٩١ ةنس ويام٥١ قفاوملا2٠٤١ ماع
،مّمتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا تامدخلا

ةدــــعقلا يذ٣2 يف خّرؤملا٣٠٣-28 مقر موسرـملا ىـضتقمبو –
رييستب قلعتملاو28٩١ ةنس رـبمتبس١١ قـــفاوملا2٠٤١ ماــــع
،هنم٣ ةداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خّرؤملا٤2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

٩ يف خّرؤملا8٥١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2١٠2 ةـــــنس لـــــيربأ لوأ قـــــــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
يــــــعامتجالا ناـــــمضلل اـــــيلعلا ةــــسردملا ءاـــــشنإ نمــــــضتملاو
،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام ّررقي

ةسردملاب ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل أشنت: ىلوألا ةداملا
.يعامتجالا نامضلل ايلعلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يــف رارــقــلا اذــــــه رـــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــع لوألا عيبر٦ يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.٩١٠2 ةنس ربمفون

ماده ناسح يناجيت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: يتأي ام نارّرقي

نــم )2 ةرــقــفـلا(١٥ ةداـملا ماـــكحأل اقيـبـطـت : ىلوألا ةداـملا
ةيناثلا ىدامج2١ يف خّرؤملا8٠١–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا

،هالـعأ روــكذملاو٦١٠2 ةـــنس سراـــم١2 قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع
ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ديدحـت ىلإ رارقلا اذه فدهي
.يرحبلا ديصلا يف ةءافكلا

يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا تاسسؤم ىدل حتفت :٢ ةداملا
لجأ نم ،تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم  ،تايئاملا ةيبرتو
.يرحبلا ديصلا يف  ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلا

يرحبلا ديصلا يف ةءافكلا نيوكتب قاحتلالا حتفي:٣ ةداملا
: ةيتآلا طورشلا نوفوتسي نيذلا نيحشرتملل

اوتبثي نأو ،رحبلا لاجر لجس يف نيدّيقم اونوكي نأ–
،ةيلعفلا ةحالملا نم ارهش )8١( رشع ةينامث

ماكحأل اقبط رحبلا يف ةمدخلل ايحص نيلهؤم اونوكي نأ–
٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
 ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس تشغ٦١ قفاوملا

.لوخدلا ةقباسم يف اوحجن دق اونوكي نأ–

يف ةءافكلا يف نيوكتلل نيحشرتملا ىلع بجي :٤ ةداملا
ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ىدل اوعدوي نأ يرحبلا ديصلا
فـلمب اـبوـحصم اـيـطـخ اــبــلــط ،تاــيــئاملا ةــيــبرــتو يرــحــبــلا

: ةيتآلا قئاثولا نمضتي

ةصتخملا حلاصملا نع رداص ةحالملا فشك نم جرختسم–
،ةيلحملا ةيرحبلا ةرادإلل

،ناتيسمش )2( ناتروص–

.حشرتملا ناونع نالمحي نايديرب )2( نافرظ–

يف ةكراشملل نيلوبقملا نيحشرتملا مالعإ متي:٥ ةداملا
نيوكتلا ةسسؤم ىوتسم ىلع رشنلا قيرط نع ةقباسملا

ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف
.ةمئالم

ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ملعت :٦ ةداملا
ةلاسر ةطساوب ،نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا تايئاملا

وأ ،ةسسؤملا هذه ىوتسم ىلع قاصلإلا قيرط نعو ةيدرف
.ةمئالم ىرخأ ةليسو يأب

مهفلم مامتإ نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي
: يتأي امب

،رحبلا لاجر بيبط نع ةرداص ةيبط ةداهش–

.ةحالملا رتفد نم ةخسن–

قـحتـلي مــل نـيوـكتلا يــف لوـبـقـم حـشرـتـم لــك :7 ةداملا
خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،نيوكتلا ةسسؤمب

حشرتملاب ضوعيو لوبقلا يف قحلا دقفي ،نيوكتلا قالطنا
.بيترتلا مقر بسح راظتنالا ةمئاق يف لجسملا

٤2يف خّرؤملا٧8–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٦2٤١ ماع مّرحم
ةـيـبرـتو يرـحـبـلا دـيصلـل ينـقـتـلا نـيوـكـتــلا سرادــم مــيــظــنــت
،مّمتملا ،اهريسو تايئاملا

٤١ يف خّرؤملا٤2١–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ٣2 قفاوملا٦2٤١ ماع لوألا عيبر

دهعم ىلإ نارهو يف رحبلا يدايصل نيوكتلا ةسردم ليوحت
،نارـهوــب تاــيــئاملا ةــيــبرــتو يرــحــبــلا دــيصلــل يجوــلوــنــكــت
،مّمتملا

يف خّرؤملا٩٧١–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ويام٧١ قفاوملا٦2٤١ ماع يناثلا عيبر8

ىلإ لقلا يفرحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت
،لقلا يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكت دهعم
،مّمتملا

يف خّرؤملا٥82–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس تشغ١2 قفاوملا٧2٤١ ماع بجر٦2

تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملا ليوحت
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ٍلاع ينطو دهعم ىلإ

٤١ يف خّرؤملا٧١–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا٠٣٤١ ماع مّرحم
ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ينقتلا نيوكتلل ةسردم ءاشنإ
،تاوزغلا يف تايئاملا

يف خّرؤملا8٠١–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١
تاداهشلا ىلع لوصحلاو ةينهملا تالهؤملا طورش دّدحي
،هنم )2 ةرقفلا(١٥ ةداملا اميسال ،ةقباطملا ةيرحبلا

يف خّرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي
،يرحبلا

يف خّرؤملا١١٣–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي يذلا

٤2 يف خّرؤملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا82٤١ ماع لاّوش
ىلع لوصحلل تاساردلا ماظنو جمانربو قاحتلالا طورش
،يرحبلا ديصلا يف ةيلهألا ةداهش

قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
بعشو تاصصختلا ةمئاق ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمتبس٤١
ديصلاةرازول ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم اهمدقت يتلا نيوكتلا
،ةيديصلا دراوملاو يرحبلا

ةجحلا يذ٥ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ريياعم ددحي يذلا8١٠2 ةنس تشغ٦١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
،رحبلا لاجرل ةيندبلا ةقايللا
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45م٠٢٠٢ ةنس سرام٨٢

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٣١ ةداملا
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا82٤١ ماع لاّوش٤2 يف

لوصحلل تاساردلا ماظنو جمانربو قاحتلالا طورش دّدحي
.يرحبلا ديصلا يف ةيلهألا ةداهش ىلع

خـــيراــت نــم ءادــتـبا رارـقلا اذــه ماـــكـحأ يرــســت :٤١ ةداملا
.هئاضمإ

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يــف رارــقــلا اذــــــه رـــــــشني :٥١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر8١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم نيوكتلا ةدم ددحت:٨ ةداملا
٠٠2 نمضتت ،رهشأ )٦( ةتسب يرحبلا ديصلا يف ةءافكلا

رهشأ )٣( ةثالثو ،يماقإلا نيوكتلا نم رهشأ )٣( ةثالث يأ ،ةعاس
ذاتسأ ةعباتمب ديصلا ةنيفس نتم ىلع يقيبطتلا نيوكتلا نم
.نيوكتلا ةسسؤمب رطؤم

يلامجإلا يعاسلا مجحلاو نيوكتلا مييقت ددحي:٩ ةداملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ،ةدام لكل

بسح ةيقيبطتلاو ةيرظنلا فراعملا مييقت متي :٠١ ةداملا
.ةرمتسملا ةبقارملا أدبم

يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ريدم ّملسي:١١ ةداملا
نيلوبقملا ةبلطلل ،نيوكتلا ةياهن دنع ،تايئاملا ةيبرتو

مّقرم لجس يف نّودت ،يرحبلا ديصلا يف ةءافكلا ةداهش
.نيوكتلا ةسسؤم فرط نم هيلع رشؤمو

مارتحاب ،نيوكتلا ةرتف لالخ ،ةبلطلا مزتلي :٢١ ةداملا
.ةسسؤملل يلخادلاماظنلا

ةيمنتلاو ةحالفلاريزو
يرحبلاديصلاو ةيفيرلا

يرامع فيرش

لاغشألا ريزو
لقنلاو ةيمومعلا

ةباروك ىفطصم

قحلملا
يرحبلا ديصلا يف ةءافكلا نيوكت جمانرب

يماقإلا نيوكتلا .١

داوملا

ةنيفسلا ضبقم دعاوق ،تاراشإلا

ةيكلساللا تالاصتالاو دصرلاو طئارخلاو ةحالملا

ةيرحبلا ةمالسلا

ةنيفسلا رارقتساو ءانبو فصو

تاروانملا

ةئيبلاو ميظنتلا

ةداطصملا تاجتنملا ةلوادمو يرحبلا ديصلا تاينقت

يماقإلا نيوكتلل يلامجإلا يعاسلا مجحلا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا

اس٠2

 اس٥٥

اس٠٤

 اس8١

اس٥2

اس2١

اس٠٣

يأ ،ةعاس٠٠٢
رهشأ )٣( ةثالث

رهشأ )٣( ةثالث ةدم : يقيبطتلا نيوكتلا .٢

رهشأ )٦( : ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم

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


