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نواعتلا لاجم يف امهتاقالع ميظنت يف امهنم ةبغرو–
،كرتشم قافتا بجومب يئازجلا يئاضقلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
قيبطتلا لاجمو عوضوملا

هذه ماكحأل اقبط ،ضعبلا امهضعبل نافرطلا حنمي–١
نكمملا يئاضقلا نواعتلا عسوأ ،لاجآلا نسحأ يفو ةيقافتالا

،اهتبقاعم نوكت يتلا مئارجلاب ةقلعتملا تاءارجإلا لك يف
ةيئاضقلا تاطلسلا صاصتخا نم ،نواعتلا بلط ميدقت تقو
 .بلاطلا فرطلل

يئازجلا لاـجـمـلا يـف يـئاـضـقـلا نواـعـتـلا لـمـشـي–2
: صوصخلا ىلع

ةيئاضقلا دوقعلاو ةلدألا ميلستو رييستو عمج– أ
،تاربخلاو تاحيرصتلاو تاداهشلاك

لصألل ةقباطم خسن وأ ةيلصأ قئاثو ميدقت– ب
،تارارقلاو ماكحألا نع خسنو اهنع

،صاخشألا ةيوه وأ ناكم ديدحت– ج

نيسوـــبحملا صاـــخشألل تقؤملا لـــيوــــحــــتــــلا– د
،يئاضقلا نواعتلا ضارغأل

 ،شيتفتلا تابلط ذيفنت– ـه

ديدحتو ةميرجلا لئاسو وأ تادئاع ىلع فرعتلا–و
، ىرخأ ةيظفحت ريبادت يأ وأ اهزجحو اهديمجتو اهناكم

،لاومألا دادرتساو ةرداصملا تارارق ذيفنت– ز

ىشامتي ةيئازج تاءارجإب قلعتي رخآ بلط يأ– ح
ةــيروــتسدــلا دــعاوــقــلا مارــتــحا عـــمو ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه فادـــهأو
.نيفرطلل

: ىلع ةيقافتالا هذه قبطت ال–٣

،نيمرجملا ميلست وأ فيقوت تارارق ذيفنت– أ

،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا دنع ،ذيفنت– ب
قلعتي ام ءاـنـثـتـساـب ،بـلاـطلا فرـطلا يـف رداـص ةـنادإ مـكـحـل
،ةرداصملا تارارق ذيفنتب

ةبوقع ذيفنت ضرغل نادملا صخشلا ليوحت– ج
،ةيرحلل ةبلاس

.ةضحملا ةيركسعلا ةعيبطلا تاذ  مئارجلا– د

ةيناثلا ىدامج٩ يفخرؤم3٧-٨1 مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٨10٢ ةنس رياربف٥٢ قفاوملا٩3٤1 ماع
نواـــعـــتـــلاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــيـــقاـــفـــتالا ىلع قـــيدصتـــلا
ةــــــــــموــــــــــكــــــــــح نيب يئازجلا لاــــــــــجملا يف يئاضقـــــــــــلا
ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهـــمجلا

سيرابب ةعّقوملا ،ةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو
.610٢ ةنس ربوتكأ٥ خيراتب

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم٩-١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

يئاضقلا نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع عالطالا دعبو–
ةّيرـــــئازجلا ةـــــّيروهمـــــجلا ةـــــــــموكح نيب يــــــئازجلا لاجملا يف

ةعّقوملا ،ّةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا
،6١٠2 ةنس ربوتكأ٥ خيراتب سيرابب

: يتأي ام مسري
نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا
ةعّقوملا ،ّةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ةديرجلا يف رشنتو ،6١٠2 ةنس ربوتكأ٥ خيراتب سيرابب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياربف٥2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
–––––––––––

يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب قلعتت ةيقافتا
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب

.ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا

ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا ةـــموـــكـــح ّنإ
اـمـهـيـلإ راشملا ،ةـيسنرـفــلا ةــّيروــهــمجلا ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا

،»نيفرطلا « ـب يتأي اميف

لاجملا يف يئاضقلا نواعتلا ةيقرت يف امهنم ةبغر–
،يئازجلا

عـيـمـجـب ةـمــيرجلا ةــحــفاــكــم ّنأب اــمــهــنــم اــعاــنــتــقاو–
،نيتلودلا نيب اكرتشم المع يضتقت اهلاكشأ

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافتا
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كراـــــــــمجلاو بئارضلاو موــــــسرلا لاــــــــــــجم يف تاــــــــميظنتلا
.بلاطلا فرطلا عيرشتك فرصلاو

نأ ساسأ ىلع يئاضقلا نواعتلا ضفر نكمي ال–٣
يف رـظـنــلــل كلذــك صتــخــم نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا
.بلطلا يف اهيلإ راشملا لاعفألا

ةيّرسلاب نواعتلا هنم بولطملا فرطلا جتحي ال–٤
.نواعت بلط ذيفنت ضفرل ةيكنبلا

لـيـجأت نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلــل زوــجــي–٥
وأ قيقحت ةلقرع هنأش نم بلطلا ذيفنت ناك اذإ نواعتلا

.هميلقإ يف ةيراج تاعباتم

ايلك نواعتلا هنم بولطملا فرطلا بجتسي مل اذإ–6
بلاطلا فرطلا ملعي ،هذيفنت لجأ وأ نواعتلا بلطل ايئزج وأ
.بابسألا ديدحت عم ةباتك كلذب

ردقت ،ةداملا هذهل اقفو نواعتلا بلط ضفر لبق–٧
ةيناكمإ نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا

ةطلسلا ملعتو .ةيرورض اهارت طورشل اقفو نواعتلا حنم
بلاـطـلا فرـطـلا نواـعـتـلا هـنـم بوــلــطملا فرــطــلــل ةــيزــكرملا

.اهل لاثتمالا هل يغبني ،اهلبق اذإ يتلا طورشلا هذهب

٤ ةداملا

نواعتلا تابلط ىوتحمو لكش

قفرتو بلاطلا فرطلا ةغلب نواعتلا تابلط ررحت–١
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ةغل ىلإ ةمجرتب

: ةيتآلا تانايبلا نواعتلا تابلط نمضتت–2

،بلطلا اهنع رداصلا ةيئاضقلا ةطلسلا ديدحت– أ

زجوم نايب كلذ يف امب ،بلطلا ببسو عوضوم– ب
فورظو ناكمو خيرات صوصخلا ىلع ددحي ،لاعفألا نع
،ةمجانلا رارضألا مجح ،ءاضتقالا دنع ،اذكو لاعفألا باكترا

ددحت يتلا ةقبطملا ةينوناقلا ماكحألا صوصن– ج
،اهل ةررقملا تابوقعلاو مئارجلا

،ةميرجلا يف علاضلا صخشلا ةيسنجو ةيوه– د
،ناكمإلا ردق

،ءاضتقالا دنع ،هيلإ لسرملا ناونعو مسا– ـه

.ةبولطملا نواعتلا تاءارجإ فصو– و

: ءاضتقالا دنع ،نواعتلا تابلط نمضتت امك–٣

22 ةداملل اقفو ةيّرسلاب قلعتت تايضتقم يأ– أ
 ،ةيقافتالا هذه نم

٢ ةداملا
ةيزكرملا تاطلسلا

ةيقافتالا هذهل اقفو ةمّدقملا نواعتلا تابلط هجوت–١
لداـــبــــتو ةــــعــــباــــتملا ضرــــغــــب تاــــغالــــبإلاو اــــهــــيــــلــــع دودرــــلاو
داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قئاثوو تامولعملا

نيتطلسلا نيب ةرشابم ةيقافتالا هذه نم١2 ىلإ٩١ نم
.نيتيزكرملا

: ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت–2

ةّيطارقميّدلا ةّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل ةـبسنـلاـب– أ
 ،لدعلا ةرازو يف ،ةّيبعّشلا

ةرازو يف ،ةـيسنرـفـلا ةـّيروـهـمـجـلــل ةــبسنــلاــب– ب
.لدعلا

هـنـم بوـلـطملا فرـطـلـل ةــيزــكرملا ةــطــلسلا ذــفــنــت–٣
،ةلاحلا بسح ،اهلسرت وأ ةعرسلا هجو ىلع تابلطلا نواعتلا
.اهذيفنتل ةصتخملا اهتاطلس ىلإ

قــيرــطــلا رــبـــع ،رـــخآلا فرـــطـــلا فرـــط لـــك غـــلـــبـــي–٤
.ةيزكرملا هتطلسل رييغت يأب ،يسامولبدلا

3 ةداملا
نواعتلا ليجأت وأ ضفر

وأ ايلك ،يئازجلا لاجملا يف نواعتلا ضفر زوجي ال–١
: ةيتآلا بابسألا دحأل ّالإ ،ايئزج

فرطلا اهربتعي مئارجب قلعتي بلطلا ناك اذإ– أ
ةطبترم مئارج وأ ةيسايس مئارج امإ نواعتلا هنم بولطملا

،ةيسايس مئارجب

نأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا  اذإ– ب
ماظنلاب وأ نمأب وأ ةدايسب ساسملا هنأش نم بلطلا ذيفنت
،هدلبل ىرخأ ةيساسأ حلاصمب وأ ماعلا

تناكو ةرداصم ءارجإ ىلإ يمري بلطلا ناك اذإ– ج
حــــمست ةـــــمـــــيرـــــج لـــــكشت ال بلـــــطـــــلا ىلإ تدأ يتـــــلا لاـــــعـــــفألا

،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشت بسح ةرداصملاب

هيلع صوصنم ءارجإب بلطلا عوضوم قّلعت اذإ– د
يتلا لاعفألا تناكو ةيقافتالا هذه نم6١ ىلإ٤١ داوملا يف

فرـــطـــلا عـــيرشت بسح ةــــمــــيرــــج لــــكشت ال بلــــطــــلا ىلإ تدأ
.نواعتلا هنم بولطملا

ساسأ ىلع طقف يئاضقلا نواعتلا ضفر نكمي ال–2
هنم بولطملا فرطلا اهفنصي ةميرجب قلعتي بلطلا نأ
عيرشت نأ ساسأ ىلع ،طقف ،وأ ةيئابج ةميرجك نواعتلا
نم عونلا سفن ضرفي ال نواعتلا هنم بولطملا فرطلا
نـــــــــم عوـــــــــنـــــــــلا سفـــــــــن نـــــــــمضتـــــــــي ال وأ بئارضلاو موسرـــــــــلا
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رعشت ،ايئزج وأ ايلك نواعتلا بلط ذيفنت رذعت اذإ–٥
تاــطــلس ،اروــف ،نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطـــلا تاـــطـــلس

نكمي يتلا ةيلمعلا طورشلا ديدحت عم ،كلذب بلاطلا فرطلا
قافتالا نيفرطلا تاطلس نكميو .بلطلا ذيفنت اهراطإ يف
دـــنـــعو ،بلـــطـــلـــل هصيصخـــت نـــكـــمـــي يذـــلا لآملا لوـــح اـــقــــحال
.طورشلا كلت مارتحال هعاضخإب ،ءاضتقالا

لـــبـــق نـــم ددحملا لـــجألا نأ عــــّقوــــتملا نــــم ناــــك اذإ–6
ددحت ،هــمارــتـــحا نـــكـــمـــي البلـطـلا ذـيـفـنـتــل بلاــطــلا فرــطــلا

يتلا ةدملا ،اروف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا تاطلس
فرــطــلا تاــطــلس دــيــفــتو .بلــطــلا ذــيــفــنــتــل ةــيرورض اــهارــت
نكميو .اهبلطب ةكسمتم ،كلذ عم تناك ام اذإ اروف ،بلاطلا

هــنــم بوــلــطملا فرــطــلاو بلاــطــلا فرــطــلا ةـــطـــلس كلذ دـــعـــب
.بلطلل هصيصخت متيس يذلا لآملا ىلع قافتالا ،نواعتلا

فرطلا موقي ،ةحارص كلذ بلاطلا فرطلا بلط اذإ–٧
ناـكـمو خـيراـتـب رـيـخألا اذـه مالــعإب ،نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا

فرطلل ةيئاضقلا تاطلسلا تقفاو اذإو .نواعتلا بلط ذيفنت
وأ بلاطلا فرطلا تاطلس نكمي ،نواعتلا هنم بولطملا
.هذيفنت لالخ روضحلا ،بلطلا يف مهيلإ راشملا صاخشألا

فرـــطـــلا عـــيرشت هـــب حـــمسي اـــم دودـــح يف مــــهــــل زوــــجــــي اــــمــــك
بلط وأ ريبخ وأ دهاش باوجتسا ،نواعتلا هنم بولطملا
.مهباوجتسا

ميلست ءاجرإ نواعتلا هنم بولطملا فرطلل زوجي–8
اذإ ،اهميلست بلط مت يتلا قئاثولا وأ تافلملا وأ ءايشألا

 .ةيراج ةيئازج تاءارجإ يف ةيرورض تناك

مّلسي ال نأ ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل زوجي–٩
قئاثولا وأ تافلملا نع اهتحص ىلع قداصم خسن ىوس

لاسرإ ةحارص بلاطلا فرطلا بلط اذإ ،نيح يف .ةبولطملا
.ناكمإلا دودح يف بلطلا اذه ىّبلي ،لصألا

اذــكو تاــبــثإلا ةــلدأب بلاــطــلا فرــطــلا ظـــفـــتـــحـــي–٠١
اذيفنت اهلاسرإ مت يتلا قئاثولاو تافلملل ةيلصألا قئاثولا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا بلط اذإ ّالإ ،نواعتلا بلطل
.اهعاجرإ

6 ةداملا

نواعتلل ةيليمكت تابلط

لالخ ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا اذإ–١
درت مل تايرحتب مايقلا مئالملا نم هّنأ ،نواعتلا بلط ذيفنت

ملعي ،هميدقت دنع اهركذ رذعت يتلا وأ يلصألا بلطلا يف
بلــط هـــل ىـــّنستـــي يكـــل رـــيـــخأت نود كلذـــب بلاـــطـــلا فرـــطـــلا
.ةديدج تاءارجإ

لكشب ةنّيبملا ةصاخلا تاءارجإلاو تايلكشلا– ب
،اهذيفنت بلاطلا فرطلا بغري يتلا ،لصفم

اميس ال ،اهلالخ بلطلا ذيفنت بجي يتلا لاجآلا– ج
 ،ةلجعتسملا تالاحلا يف

لك وأ بلطلا ذيفنتل ةيرورض ىرخأ ةقيثو لك– د
ةـمـئاـق : لـثـم ،ذـيـفـنـتــلا لــيــهست اــهــنأش نــم ىرــخأ ةــموــلــعــم
،ناكمإلا ردقب ،قيقد فصوو اهحرط يغبني يتلا ةلئسألا
وأ اــهزــجــح وأ اــهــنـــع ثحـــبـــلا يغـــبـــنـــي يتـــلا تاـــكـــلـــتـــمـــمـــلـــل
،امولعم ناك اذإ ،هب دجاوتت يذلا ناكملا اذكو ،اهترداصم

فرطلا بلطي يتلا تاطلسلا فئاظوو مسا– ـه
فرــــطــــلا يف تاءارــــجإلا ذــــيــــفــــنـــــت لالـــــخ اـــــهروضح بلاـــــطـــــلا
.ريخألا اذه نم صيخرتب نواعتلا هنم بولطملا

نواعتلا تابلط لاسرإ نكمي ،لاجعتسالا ةلاح يف–٤
بوتكم رثأ ىلع لوصحلاب هيلإ لسرملل حمست ةليسو يأب
اهديكأت بجي ،ةلاحلا هذه يفو .اهتحص نم ققحتلاو ،اهل
.لاجآلا برقأ يف ةيلصألا ةقيثولا لاسرإب دعب اميف

،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يف–٥
ةاعارم عم ،بلاطلا فرطلا ةغلب نواعتلا بلط هيجوت نكمي
ةغل ىلإ ةمجرتب اقفرم ةيلصألا ةقيثولا لاسرإ نوكي نأ
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

٥ ةداملا

نواعتلا تابلط ذيفنت

بولطملا فرطلا عيرشتل اقفو نواعتلا تابلط ذفنت–١
.نواعتلا هنم

فرطلا مرتحي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–2
ةــنــّيــبملا تاءارــجإلاو تاــيــلـــكشلانواــعــتــلا هــنــم بوــلـــطملا

ةيقافتالا هذه تّصن اذإ ّالإ ،بلاطلا فرطلا  لبق نم ةحارص
تاــــيـــــلـــــكشلا هذـــــه نـــــكـــــت مـــــل اـــــم دودـــــح يفو كلذ فالـــــخ ىلع
بولطملا فرطلل ةيروتسدلا دعاوقلل ةفلاخم تاءارجإلاو
.نواعتلا هنم

نواعتلا بلط ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ذفني–٣
وأ تاءارجإلا لاجآ ةاعارم نسح عم ةنكمملا لاجآلا برقأ يف

يذلا ، بلاطلا فرطلا لبق نم امهيلإ راشم ىرخأ ةعيبط يأ
موــقــي ،ءاضتــقالا دــنـــع .لاـــجآلا هذـــه باـــبسأ حرشي نأ هـــيـــلـــع
مالعإب ،ةعرسلا هجو ىلع ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا
بلطلا ذيفنت ريخأت اهنأش نم فورظ يأب بلاطلا فرطلا

 .ربتعم لكشب

ّنأ نواــعــتــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا رـــبـــتـــعا اذإ–٤
هنكمي ،هتيبلتل ةيفاك ريغ بلطلا يف ةنمضتملا تامولعملا

 .ةيليمكت تامولعم بلط
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نم2و١ نيترقفلا يف اهيلإ راشملا ةناصحلا لوزت–٣
عباتملا صخشلا وأ ريبخلا وأ دهاشلا رداغي مل اذإ ةداملا هذه
لالــخ كلذــب ماــيــقــلا هــناــكــمإب ناــكو ،بلاــطــلا فرــطـــلا مـــيـــلـــقإ
نأ هــيــف نــّيــبــي يذـــلا خـــيراـــتـــلا نـــم اـــموـــي )٥١(رشع ةسمخلا

.هرداغ نأ دعب هيلإ داع اذإ وأ يرورض ريغ حبصأ هروضح

لــثــتــمــي مــل يذــلا ،رــيــبخلا وأ دــهاشلا ضرــعــتـــي ال–٤
ءارجإ وأ باقع يأل ،هميلست بولطملا روضحلاب فيلكتلل
هجوت اذإ ّالإ ،رماوأ ىلع فيلكتلا اذه لمتشا نإو ىتح ،يعدر
هــل هــجو مــث ،بلاــطــلا فرــطــلا مــيــلــقإ ىلإ هــتدارإب دــعــب اـــمـــيـــف
.ةينوناق ةفصب ديدج ءاعدتسا

ىلع قافتالا ،امهعيرشتل اقفو ،نيفرطلا نكمي–٥
ةاـــــيحلا ةـــــياــــــمــــــحو ةــــــمالس ناــــــمضل ةــــــيرورضلا لــــــئاسوــــــلا
 .نيعباتملا صاخشألا وأ ءاربخلا وأ دوهشلل ةيصخشلا

٩ ةداملا

ةيئرملا تارضاحملا ةطساوب عامسلا

دحأ ميلقإب دجوي صخش عامس ةرورض تنّيبت اذإ–١
تاطلسلا مامأ ،يندم فرط وأ ريبخ وأ دهاشك ،نيفرطلا
هعامس ىلع قافتالا نيفرطلا نكمي ،رخآلا فرطلل ةيئاضقلا

ىلإ ءوجللا نوكي ّالأ ىلع ،ةيئرملا تارضاحملا قيرط نع
لك ىدل رفوتت نأ طرشو امهعيرشتل افلاخم ةليسولا هذه
.كلذب مايقلل ةينقتلا لئاسولا فرط

امهيدل يلخادلا نوناقلا ناك اذإ ،نيفرطلا نكمي–2
عامسلا ىلع اضيأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأ اقبطي نأ ،كلذب حمسي
صخشلا اهيف كراشي يتلا ةيئرملا تارضاحملا قيرط نع
اذإ ّالإ ايئازج عباتملا صخشلا عامس متي الو .ايئازج عباتملا

.كلذ ىلع ريخألا اذه قفاو

01 ةداملا

فرطلا نم نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا
بلاطلا فرطلا ىلإ نواعتلا هنم بولطملا

بلطي سوبحم صخش لك ليوحت اتقؤم متي–١
ةـــيضق يف ةـــهـــجاوملا ضرـــغـــب وأ دـــهاشك يصخشلا هــــلوــــثــــم
،هعامس هيف متي يذلا ميلقإلا ىلإ بلاطلا فرطلا ىدل ىرخأ

ددحملا لجألا لالخ هعاجرإو كلذ ىلع ةيباتكلا هتقفاوم طرش
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا لبق نم

: ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف ليوحتلا ضفر نكمي–2

يف ايرورض سوبحملا صخشلا روضح ناك اذإ– أ
هـنــم بوــلــطملا فرــطــلا مــيــلــقإ يف ةــيراــج ةــيــئازــج تاءارــجإ
،نواعتلا

بلطلل لّمكم نواعت بلطب بلاطلا فرطلا مدقت اذإ–2
اهنمضت يتلا تامولعملا ميدقت ةداعإب مزلي الف ،قباسلا
تاـــموـــلـــعملا يليـــمـــكـــتـــلا بلـــطـــلا نـــمضتـــيو يلصألا بلـــطــــلا
.يلصألا بلطلا ديدحت نم نكمت يتلا ةيرورضلا

نم2 ةداملا ماكحأل اقفو ةيليمكتلا تابلطلا هجوت–٣
.ةيقافتالا هذه

٧ ةداملا

ريبخلا وأ دهاشلا لوثم

يصخشلا لوثملا ةرورض بلاطلا فرطلل نّيبت اذإ–١
كلذ ىلإ ريشي هّنإف ،ةيئاضقلا هتاطلس مامأ ريبخ وأ دهاشل

فرــطـــلا رـــطـــخـــيو ،روضحلاـــب فـــيـــلـــكـــتـــلا مـــيـــلست بلـــط يف
امك .كلذب ريبخلا وأ دهاشلا اذه ،نواعتلا هنم بولطملا

بلاــطــلا فرــطــلا ،نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطـــلا رـــطـــخـــي
.ريبخلا وأ دهاشلا باوجب

ةلاحلا يف ،ءاعدتسالا وأ بلطلا نمضتي نأ بجي–2
غــــلــــبملا ،ةداملا هذــــه نــــم١ ةرـــقـــفـــلا يف اـــهـــيـــلــــع صوصنملا
تاضيوعتلا اذكو ،اهعفد يغبني يتلا تاضيوعتلل يبيرقتلا

.اهديدست بجاولا ةماقإلاو رفسلا فيراصم نع

هنم بولطملا فرطلا نكمي ،كلذ هنم بلط اذإ–٣
راشي .ريبخلا وأ دهاشلل قيبست حنم ىلع ةقفاوملا نواعتلا
وأ دهاشلل عفديو روضحلاب فيلكتلا يف قيبستلا اذه ىلإ
.بلاطلا فرطلل ةيلصنقلا تاطلسلا قيرط نع ريبخلا

فيراصم اذكو ةعوفدملا تاضيوعتلا باسح متي–٤
لبق نم ريبخلا وأ دهاشلل اهديدست بجاولا ةماقإلاو رفسلا
ىلع ،ةلداعم نوكتو هتماقإ لحم نم ءادتبا ،بلاطلا فرطلا
تاميظنتلاو  تافيرعتلا  بسح ةحونمملا  تاضيوعتلل ،لقألا
.هعامس هيف متي يذلا دلبلا يف ةيراسلا

٨ ةداملا

ةناصحلا

لثتمي ،هتيسنج تناك امهم ،ريبخ وأ دهاش لك–١
نــكــمــي ال ،بلاــطــلا فرـــطـــلا لـــبـــق نـــم روضحلاـــب فـــيـــلـــكـــتـــل
يف ةيدرفلا هتيرحل ديق يأل هضيرعت وأ هسبح وأ هتعباتم
ميلقإ هترداغمل ةقباس ماكحأ وأ لاعفأ نع ،فرطلا اذه ميلقإ
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

هــفــيــلــكــت مت ،هــتــيسنــج تناــك اــمــهــم ،صخش لـــك–2
،بلاـطلا فرـــطلل ةـــــيئازجلا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ روضحلاب
هتيرحل ديق يأل هضيرعت وأ هسبح وأ هتعباتم نكمي ال
ةقباس تانادإ وأ لاعفأ نع ،بلاطلا فرطلا ميلقإ يف ةيدرفلا

كلـت رـيـغ ،نواـعـتـلا هـنـم بوـلـطملا فرــطــلا مــيــلــقإ هــترداــغمل
.اهلجأ نم هؤاعدتسا مت يتلا



31  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٢1
7م٨10٢ ةنس رياربف٨٢

٢1 ةداملا

ةيئاضقلا دوقعلا ميلستو لاسرإ

قئاثو ميلستب ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي–١
،ضرغلا اذهل هيلإ تلسرأ يتلا ةيئاضقلا ماكحألاو تاءارجإلا

.بلاطلا فرطلا نم

نم2 ةداملا نم١ ةرقفلا هيلع صنت امل ءانثتسا–2
ةهجوملا ةيئاضقلا دوقعلا لــــــسرت نأ نكمـــــــي ،ةـــــــيقافتالا هذه
نم ةرشابم نيفرطلا دحأ ميلقإ ىلع نيميقملا صاخشألل
هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا ةــباــيــن ىلإ بلاــطــلا فرــطـــلا ةـــباـــيـــن
هــيــلإ لسرملا اــهصاصتــخا ةرــئاد يف دــجاوــتــي يذــلا نواــعـــتـــلا
بولطملا فرطلا ىلإ روضحلاب تافيلكتلا لسرتو .دقعلا

خــيراــتــلا لــبــق ،لــقألا ىلع ،اـــموـــي )٠٤( نيعـبرأ نواــعــتــلا هــنــم
.ةيلاجعتسالا تالاحلا ءانثتساب ،لوثملل ددحملا

لاسرإ قيرط نع ةيئاضقلا دوقعلا مّلست نأ نكمي–٣
.هيلإ لسرملل مكحلا وأ دقعلل داع

،ةحارص كلذ بلاطلا فرطلا بلط اذإ ،هّنأ ريغ–٤
دـحأ قـفو مـيـلستـلاــب نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا موــقــي
ةلثامملا تاغيلبتلا وأ ةّيمسّرلا تاغيلبتلل ةررقملا لاكشألا
.هعيرشتو ىشامتي صاخ لكش قفو وأ

عّقومو خّرؤم لصو ةطساوب امإ ميلستلا تبثي–٥
بولطملا فرطلا نم حيرصتب وأ ،هيلإ لسرملا نم هيلع
دحأ لسريو .ميلستلا خيراتو لكشو لعف نيبي نواعتلا هنم
بلط ىلع ءانبو .بلاطلا فرطلا ىلإ اروف تادنتسملا هذه
مت اذإ نواـــعـــتـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا نيبـــي ،رـــيـــخألا اذـــه
فرـطـلا مـلـعـي ،مـيـلستـلا رذــعــت اذإو ،هــنوــناــقــل اــقــفو مــيــلستــلا
.كلذ بابسأب بلاطلا فرطلا ،اروف ،نواعتلا هنم بولطملا

31 ةداملا

يفرصملا لاجملا يف تامولعم بلط

فرــطــلا مدــقــي ،بلاــطــلا فرــطــلا بلــط ىلع ءاــنــب–١
تامولعملا عيمج ،لاجآلا برقأ يف نواعتلا هنم بولطملا
،اهبقاري وأ اهزوحي اهتعيبط تناك ّايأ تاباسحب ةقلعتملا
يونعم وأ يعيبط صخش هميلقإ يف دجوي كنب يأ ىدل
.بلاطلا فرطلا ىدل يئازج قيقحت لحم

فرــطــلا مدــقــي ،بلاــطــلا فرــطــلا بلــط ىلع ءاــنــب–2
ةيكنب تاباسحب ةقلعتملا تامولعملا نواعتلا هنم بولطملا

ىلع ،ةنيعم ةرتف لالخ ،ةزجنملا ةيكنبلا تايلمعلاو ةددحم
اـــــهـــــيـــــف امب ،بلـــــطـــــلا يف ةروـــــكذـــــم تاـــــباسح ةدـــــع وأ باسح
.يقلتم وأ ردصم باسح يأب ةقلعتملا تامولعملا

،هسبح ددمي نأ هنأش نم هليوحت ناك اذإ– ب

بلاـــطـــلا فرـــطـــلا مـــيـــلـــقإ ىلإ هـــلـــيوحت ناـــك اذإ– ج
.ةّحلم ىرخأ تارابتعا عم ضراعتي

ميلقإ ىلع اسوبحم هليوحت مت يذلا صخشلا ىقبي -٣
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا رمأ اذإ ّالإ بلاطلا فرطلا

ميلقإ ىلع اهاضق يتلا سبحلا ةدم مصختو .هنع جارفإلاب
بولطملا فرطلل ةينوناقلا دعاوقلا بسح ،بلاطلا فرطلا

ىلع اهيضقي نأ بجي يتلا سبحلا ةدم نم ،نواعتلا هنم
.ريخألا اذه ميلقإ

يذلا صخشلا اهيضقي يتلا ةدملا قوفت نأ نكمي ال–٤
نيب اهيلع قفتملا ةدملا ،بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلع هليوحت مت

ةقفاوم ةلاح يف وأ ،ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ّالإ ،نيفرطلا
.اهديدمت ىلع نيفرطلاو هليوحت مت يذلا صخشلا

ماكحأ قبطت ،لاحلا فالتخا هيضتقي ام ةاعارم عم–٥
.هليوحت مت يذلا صخشلا ىلع ةيقافتالا هذه نم8 ةداملا

ميلقإ ىلع هليوحت مت يذلا صخشلا رارف ةلاح يف–6
بلط نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نكمي ،بلاطلا فرطلا

.عئاقولا هذه لوح يئازج قيقحت حتف

11 ةداملا

فرطلا نم نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ بلاطلا

بلاطلا فرطلا نكمي ،كلذ ىلع نافرطلا قفتا  اذإ–١
صخش روضح مزلتست قيقحت تاءارجإب مايقلا بلط يذلا

ىلإ اــتــقؤم صخشلا اذــه لوــحــي نأ ،هــمــيــلــقإ ىلع سوـــبـــحـــم
يرـــجـــيس ثيـــح نواـــعـــتـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا مـــيــــلــــقإ
.سوبحملا صخشلل ةيباتكلا ةقفاوملا طرش ،قيقحتلا

نود هنع ةخسن وأ ةقفاوملا هذه نع حيرصت مدقي–2
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ ريخأت

صخشلل تقؤملا ليوحتلا تايفيك قافتالا نمضتي–٣
فرطلا ميلقإ ىلإ هتداعإ هلالخ يغبني يذلا لجألاو سوبحملا
.بلاطلا

ىلع ينعملا اهيضقي يتلا سبحلا ةدم مصخت–٤
يتلا سبحلا ةدم نم نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ
.بلاطلا فرطلا ميلقإ يف اهيضقيس وأ اهيضقي

ماكحأ قبطت ،لاحلا فالتخا هيضتقي ام ةاعارم عم–٥
ةيقافتالا هذه نم٠١ ةداملا نم6و٤و٣ تارقفلاو8 ةداملا

.ةداملا هذه ىلع
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لثم نأب هعانتقا اهيلع سسأت يتلا بابسألاب نواعتلا هنم
بولطملا فرطلا ميلقإ يف دجوت دق لئاسولاو تادئاعلا هذه
.نواعتلا هنم

فرطلا نكمي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–٣
مــكحلا ،هــعــيرشتــل اــقــفو ذــفـــنـــي نأ نواـــعـــتـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا
فرطلل ةيئاضقلا تاطلسلا نع رداصلا ةرداصملاب يئاهنلا
.بلاطلا

فرطلا ىلع بجي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–٤
،هــعــيرشت هــب حــمسي اــم دودــح يف ،نواــعــتــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا
ةميرجلا لئاسوو تادئاع عاجرإل ةيولوألا ءاطعإ يف رظنلا
وأ اياحضلا ضيوعت لجأ نم اميس ال ،بلاطلا فرطلا ىلإ

نسح ريغلا قوقح ةاعارم عم ،يعرشلا كلاملا ىلإ اهدر
.ةينلا

فرطلل زوجي ،كلذ فالخ نافرطلا ررق اذإ ّالإ–٥
فيراصملا ،ءاضتقالا دنع ،مصخي نأ نواعتلا هنم بولطملا
تاءارجإلا وأ تاعباتملا وأ تاقيقحتلا نع ةمجانلا ةلوقعملا
يف فرصتـــــلا وأ عاـــــجرـــــتساـــــب تحـــــمس يتـــــلا  ةــــــيــــــئاضقــــــلا
.ةداملا هذهل اقيبطت ةرداصملا تاكلتمملا

فرصتلا ىلع ،ةلاحب ةلاح ،قافتالا نيفرطلا نكمي–6
عيب تادئاع مساقت وأ ،ةرداصملا تاكلتمملا يف يئاهنلا
 .ةرداصملا تاكلتمملا

61 ةداملا
بقارملا ميلستلا

فرطلا بلط ىلع ءانب ،نيفرطلا نم يأل زوجي–١
هعيرشتل اقفو هميلقإ ىلع بقارملا ميلستلاب مايقلا ،رخآلا

بترتي نأ نكمي مئارجب قلعتت ةيئازج تاقيقحت راطإ يف
.نيمرجملا ميلست اهنع

ةبسنلاب بقارملا ميلستلا ىلإ ءوجللا رارق ذختي–2
بولطملا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا فرط نم ةلاح لكل
فرــطــلا اذــهــل ينــطوــلا نوــناــقــلا مارـــتـــحا عـــم ،نواـــعـــتـــلا هـــنـــم
.هتدايسو

صوصنملا تاءارجإلل اقفو بقارملا ميلستلا ىرجي–٣
ىـقـبـتو .نواـعـتـلا هـنـم بوـلـطملا فرــطــلا عــيرشت يف اــهــيــلــع

ةصتخملا تاطلسلل ةيلمعلا ةبقارمو رييستو فرصتلا ةطلس
 .فرطلا اذهل

٧1 ةداملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ضارتعا تابلط

قــيــقحت راــطإ يف ،نيفرــطــلا نــم يأ مدـــقـــتـــي نأ زوـــجـــي
لوح تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نم نواعت بلطب ،يئازج
اهلاسرإو اهليجستو اهضارتعا وأ ةيكلس الو ةيكلس تالاصتا
.بلاطلا فرطلا ىلإ

فرطلا عبتتي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–٣
ةيكنبلا تايلمعلا ،ةنيعم ةرتف لالخ نواعتلا هنم بولطملا
بلطلا يف ةددحـــم تاـــــباــــسح ةدع  وأ باــــــسح ىلع ةزجنملا

تاـــطـــلسلا قـــفـــتـــتو .جئاــــتــــنــــلاــــب بلاــــطــــلا فرــــطــــلا رــــعشيو
بلاطلا فرطلاو نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيئاضقلا

.ةعباتملا هذهل ةيلمعلا قرطلا لوح

٣و2 و١ تارقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا مدقت–٤
تاباسح تناك نإو ىتح ،بلاطلا فرطلا ىلإ ةداملا هذه نم

رييستل ةيلآ باسحل وأ لكش يف لمعت تانايك اهزوحت
وأ اهل نيسسؤملا صاخشألا ةيوه نوكت ةصصخم تاكلتمم

 .ةفورعم ريغ اهنم نيديفتسملا

ريبادتلا نواعتلا هنم بولطملا فرـــــــطلا ذــــــــخــــــتي–٥
وأ ينعملا نوبزلا رابخإب كونبلا موقت ال يكل ةيرورضلا
اــقــفو تاــموـــلـــعمب بلاـــطـــلا فرـــطـــلا دـــيوزـــت مت هـــنأب ،رـــيـــغـــلا

.ةداملا هذه تايضتقمل

٤1 ةداملا

تادوجوملا ديمجتو زجحلاو شيتفتلا

ام دودح يف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ذفني–١
تادوجوملا ديمجتو شيتفتلا تابلط ،هعيرشت هب حمسي
.تابثإلا ةلدأ زجحو

بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ملعي–2
.تابلطلا هذه ذيفنت جئاتنب

فرطلا هضرفي طرش لكب بلاطلا فرطلا مزتلي–٣
ةزوـــجحملا ءاــــيشألل ةــــبسنــــلاــــب نواــــعــــتــــلا هــــنــــم بوــــلــــطملا

.بلاطلا فرطلل ةمّلسملاو

٥1 ةداملا

ةميرجلا لئاسوو تادئاع

تادئاع « ةرابع ينعت ،ةيقافتالا هذه قيبطتل–١
وأ ةــئشاــن ،تناــك ةــعــيــبــط يأ نـــم تاـــكـــلـــتـــمملا » ةـــمـــيرجلا

باـــكـــترا نـــع ،ةرشاـــبـــم رـــيـــغ وأ ةرشاـــبـــم ةـــفصب ةــــلصحــــم
تاكلتمملا لك » ةميرجلا ةليسو « ةرابع ينعتو ،ةميرج
.ةميرج باكترا يف لامعتسالل ةهجوملا وأ ةلمعتسملا

فرطلا لذبي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–2
تناك اذإ ام نع فشكلل هعسوب ام لك نواعتلا هنم بولطملا

،بلاطلا فرطلا عيرشتل ةفلاخملا ةميرجلا لئاسوو تادئاع
جئاتنب بلاطلا فرطلا رعشيو ةيئاضقلا هتيالو يف دجوت
بولطملا فرطلا هبلط يف بلاطلا فرطلا ربخيو .هثاحبأ
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0٢ ةداملا

ةعباتملا ضرغب غالبإلا

رخآلا فرطلل لسري نأ نيفرطلا نم اّيأ نكمي–١
ىّنستي ىتح ،مئارج لكشت نأ اهنأش نم لاعفأ نع تاغالبإ
اقفو ،هميلقإ ىلع ةيئازج تاعباتمب مايقلا رخآلا فرطلل
.هعيرشتل

لآملاـب نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا رــعشي–2
نم ةخسن ،ءاضتقالا دنع ،لسريو ،غالبإلا اذهل صصخملا
.رداصلا رارقلا

1٢ ةداملا

ميلقإلا جراخ صاصتخالا ةسرامم ةلاح يف نواعتلا

امهنم لك تامازتلا ةاعارم عم ،نافرطلا ىعسي–١
ةيلودلا تايقافتالل نسحلا ذيفنتلا يف ةمهاسملا لجأ نمو
،ةيئاضقلا امهتاطلس نيب نواعتلا زيزعت ىلإ ،امهطبرت يتلا

.تاءارجإلل نسحلا ريسلا نامض لجأ نم

ةيئاضق تاءارجإ دوجوب نيفرطلا دحأ ملع ةلاح يف–2
نسحأ يف ،رطخي ،ةصتخملا هتاطلس مامأ اهترشابم تمت

: رخآلا فرطلا ،لاجآلا

فرطلا ميلقإ يف تبكترا دق لاعفألا تناك اذإ– أ
و ، رخآلا

نوكي ةميرجب قلعتت تاءارجإلا كلت تناك اذإ– ب
.رخآلا فرطلا اياعر نم ضرتفملا اهبكترم

تاطلسلا مامأ ةيئاضق تاءارجإ رشابت امدنع–٣
لـــــمـــــحـــــي ال صخش فرـــــط نـــــم نيفرــــــطــــــلا دــــــحأل ةصتــــــخملا

رخآلا فرطلا ميلقإ ىلع تبكترا عئاقو لجأ نم ،هتيسنج
تاـظـحالـم يقـلـتــب ،رــيــخألا اذــه موــقــي ،هاــياــعر دــحأ لــبــق نــم
دـــنـــعو ،الوأ هـــماـــمأ تاءارـــجإلا ةرشاــــبــــم تمت يذــــلا فرــــطــــلا
تاءارجإ ةرشابم لجأ نم ةديفملا تايطعملا لك ،ءاضتقالا

.ةيئاضق

همامأ تاءارجإلا ةرشابم تمت يذلا فرطلا رطخي–٤
ةــطــلسلا ماــمأ ةــمــئاــقــلا ىوـــعدـــلـــل صصخملا عـــبـــتـــتـــلاـــب ،الوأ
نــم ةــخسن رــيــخألا اذــه لسرــيو ،رــخآلا فرــطـــلـــل ةـــيـــئاضقـــلا
رظنت ،ةلاحلا هذه يفو .دجو نإ ،ىوعدلا يف رداصلا رارقلا
تاءارجإلا ةرشابم تمت يتلا ةرطخملا ةيئاضقلا ةطلسلا
اميس ال ،تاءارجإلل هصصختس يذلا لآملا يف ،الوأ اهمامأ
ىلع ةمكاحملا زاوج مدع « أدبم ةاعارم عم ،ةعباتملا ءاهنإ
ذاختا مدع وأ درلا بايغ ةلاح يفو .» نيترم ةميرجلا سفن
ةرشابم تمت يذلا فرطلل ةيئاضقلا ةطلسلا موقت ،ءارجإ يأ
.تاءارجإلا ةلصاومب ،الوأ همامأ تاءارجإلا

٨1 ةداملا

ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص

اــقــفو نواــعــتــلا هــنــم بوــلـــطملا فرـــطـــلا يفاوـــي–١
ةصتخملا هتاطلس هيلع لصحت نأ نكمي ام ردقبو هعيرشتل

قـــباوــــسلا ةـــفـــيـــحص تاـــجرـــخــــتسمب ،تالاحلا هذــــه لــــثــــم يف
اهبلطت يتلا ،كلذب ةقلعتملا تامولعملا عيمجو ةــــــيئاـــضقلا
ةــــيضق ضارــــغأل ،بلاــــطــــلا فرــــطــــلــــل ةصتـــــخملا تاـــــطـــــلسلا

تاـطـلسلا نـم ةرشاـبـم تاـبـلـطـلا هــيــجوــت نــكــمــيو .ةــيــئازــج
فرــطــلا ىدــل ةصتــخملا ةـــحـــلصملا ىلإ ةـــيـــنـــعملا ةـــيـــئاضقـــلا
ةرشابم اهيلع درلا متي نأ نكميو نواعتلا هنم بولطملا

.قيرطلا سفن ربع

ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل ةـبسنـلاــب–2
قباوسلا لجس « يف ةصتخملا ةحلصملا لثمتت ،ةّيبعّشلا
ةيروهمجلل ةبسنلابو.» لدعلا ةرازول يزكرملا ةيئاضقلا
ينطولا لجسلا « يف ةصتخملا ةحلصملا لثمتت ،ةيسنرفلا
يأب رخآلا فرطلا فرط لك غّلبيو .» ةيئاضقلا قباوسلل
.ةصتخملا هتحلصمل رييغت

يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا رـــيـــغ ىرــــخألا تالاحلا يف–٣
ام ةلاح يف بلاطلا فرطلا بلط ىلإ ةباجتسالا متت ،١ ةرقفلا
هجوتو .نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشت هب حمسي اذإ
ةحلصملا ىلإ بلاطلا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا نم تابلطلا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةصتخملا

،ةنسلا يف ةرم امهعيرشتل اقفو نافرطلا لدابتي–٤
تاــــنادإلا ناــــيــــب ،ةــــيزــــكرملا ةــــطــــلسلا ةـــــطساوـــــب ،لـــــقألا ىلع
ةرداصلا ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص يف ةلجسملا ةيئازجلا

.رخآلا فرطلا اياعر دض ،امهنم لكل ةيئاضقلا تاهجلا نع

كلذب حمسي نيفرطلل ينطولا عيرشتلا ناك اذإ–٥
غـيـلـبـت نــكــمــي ،ةــمــئالملا ةــيــنــمألا طورشلا رــفوــت ةــلاــح يفو
.ينورتكلإلا قيرطلا ربع )٤( ةعبارلا ةرقفلل اقبط تانايبلا

٩1 ةداملا

تامولعملل يئاقلتلا لدابتلا

راطإ يف ،نيفرطلل ةيئاضقلا تاطلسلل زوجي–١
وأ لاسرإ ،ضرغلا اذهل بلط ميدقت نودو امهنم لك عيرشت
اهتجلاعم وأ اهتبقاعم نوكت  مئارجب قلعتت تامولعم لدابت
.تامولعملا ميدقت تقو اهيلإ لسرملا ةطلسلا صاصتخا نم

اــقــفو ،تاــموــلــعملا مدــقــت يتــلا ةــطــلسلــل زوــجــي–2
ةـطـلسلا فرـط نـم اـهـلاـمـعـتسا دـّيـقـت نأ ،ينـطوــلا اــهــنوــناــقــل
ةريخألا هذه ىلع نّيعتيو .طورشلا ضعبب اهيلإ لسرملا
.طورشلا كلت مارتحا
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ظافحلل ةمزاللا تاطايتحالا عيمج فرط لك ذختي–٤
ةــيــقاــفــتالا هذــهــل اــقــيــبــطــت ةــلسرملا تاــيــطــعملا ةــمالس ىلع
وأ فــلــتــلــل وأ فــيرــحــتــلــل ضرــعــتــلا نــم اــمـــيس ال،اهعنمو
.مهل صخرملا ريغ ريغلا لبق نم اهيلع عالطإلا

٤٢ ةداملا

قيدصتلا نم ءافعإلا

هذـهـل اـقـيـبـطــت ةــلسرملا قــئاــثوــلاو تادــنــتسملا ىــفــعــت
.قيدصت ءارجإ يأ نم ةيقافتالا

٥٢  ةداملا

فيراصملا

هذه نم٧ ةداملا نم٤ ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم–١
فيراصم ةيأ نواعتلا تابلط ذيفنت نع بترتي ال ،ةيقافتالا

فرطلا ميلقإ ىلع ءاربخلا لخدت نع ةمجانلا كلت ءانثتساب
صاخشألل تقؤملا ليوحتلا نعو نواعتلا هنم بولطملا
.ةيقافتالا هذه نم١١و٠١ نيتداملل اقيبطت نيسوبحملا

ددسي ،ةيقافتالا هذه نم٩ ةداملا قيبطت ضرغل–2
فيراصملا ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل بلاطلا فرطلا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا يف ويديفلا ةلصو نع ةجتانلا

دوهشلا تاضيوعتو مهرفوي نيذلا نيمجرتملا تاقحتسمو
هـنـم بوـلـطملا فرـطـلا يف لــقــنــتــلا فــيــلاــكــت اذــكو ءارــبخلاو
 .كلذ فالخ ىلع نافرطلا قفتا اذإ ّالإ ،نواعتلا

يعدتست هتيبلت نأ ،بلطلا ذيفنت لالخ ،نّيبت اذإ–٣
ناــفرـــطـــلا رواشتـــي ،ةـــيـــئاـــنـــثـــتسا ةـــعـــيـــبـــط تاذ فـــيراصم
.هذيفنت ةلصاوم اهقفو نكمي يتلا طورشلاو ماكحألا ديدحتل

6٢ ةداملا

قئاثولا لدابت

تامولعملا ،امهدحأ بلط ىلع ءانب ،نافرطلا لدابتي
يئاـضقلا نواــــــعتلا ىلــــع قـــــبطملا يــــــنطولا عيرشتلا لوح

ميظنتلاب ةقلعتملا قئاثولاو صوصنلاو يئازجلا لاجملا يف
.ةيئاضقلا تاهجلل يميلقإلا صاصتخالاو يئاضقلا

٧٢ ةداملا

تاعازنلا ةيوست

ذيفنت صوصخب أرطت دق يتلا تافالخلا ةيوست متت
نيب رشابملا ضوافتلا قيرط نع ةيقافتالا هذه ريسفت وأ
.يسامولبدلا قيرطلا ربعو يباتك لكشب ،نيفرطلا

٢٢ ةداملا

لامعتسالا دودحو ةيّرسلا

اــــــــــــــــــــم لـك نواـعـتـلا هـنـم بوـلـطـمـلا فرـطـلا لذـبـي–١
.هنومضمو نواعتلا بلطل يّرسلا عباطلا ىلع ظافحلل ،هعسوب
هعباطب ساسملا نود بلطلا ذيفنت نكمملا نم نكي مل اذإو
بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا رعشي ،يّرسلا

قلعتي اميف هرارق ذاختا ريخألا اذهل ىنستي ىتح كلذب
.كلذ نم مغرلاب بلطلا ذيفنتب

بلطي نأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نكمي–2
هذـــهـــل اـــقـــفو ةـــمدـــقملا ةـــلدألا رصاـــنـــع وأ تاــــموــــلــــعملا ءاــــقــــبإ
قــفو ّالإ اــهــلاــمــعــتسا وأ اــهــئاشفإ مدــع وأ ةــيّرس ،ةـــيـــقاـــفـــتالا
بولطملا فرطلا بغر اذإو .اهددحي يتلا طورشلاو ماكحألا

بلاطلا فرطلا رعشي ،ىضتقملا اذه ليعفت يف نواعتلا هنم
ماــــكــــحألا هذــــه بلاــــطـــــلا فرـــــطـــــلا لـــــبـــــق اذإو ،كلذـــــب اـــــقـــــبسم
نــكــمــي ،كلذ سكــع يفو .اــهــمارــتــحا هــيــلــع نــّيـــعـــت ،طورشلاو
.نواعتلا ضفر ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

لاــمـــعـــتسا وأ ءاشفإ بلاـــطـــلا فرـــطـــلـــل زوـــجـــي ال–٣
كلــت رــيــغ ضارــغأل ،ةــمدـــقملا ةـــلدألا رصاـــنـــع وأ تاـــموـــلـــعملا
بولطملا فرطلل ةقبسملا ةقفاوملا نود ،بلطلا يف ةددحملا

.نواعتلا هنم

3٢ ةداملا

ةيصخشلا تايطعملا ةيامح

مت يتلا ةيصخشلا تايطعملا لامعتسا زوجي ال–١
مت ،نواعتلا بلط ذيفنت ضرغب رخآ ىلإ فرط نم اهلاسرإ
هذه ىقلت يذلا فرطلا لبق نم ةيقافتالا هذه بجومب هميدقت
: ةيتآلا ضارغألل ّالإ ،تايطعملا

،ةيقافتالا هذه اهيف قبطت يتلا تاءارجإلا– أ

ةطبترملا ىرخألا ةيرادإلاو ةيئاضقلا تاءارجإلا– ب
،"أ" ةطقنلا يف اهيلإ راشملا تاءارجإلاب ةرشابم

يّدجو رشابم ديدهت ةهجاومب رمألا قلعت اذإ– ج
.ماعلا نمألا فدهتسي

،ىرخأ ضارغأل تايطعملا هذه لامعتسا زوجي ال–2
ةمظنم وأ ىرخأ ةلود ىلإ ،دعب اميف اهلقنل كلذ يف امب
هذه مدق يذلا فرطلل ةقبسملا ةقفاوملا ةلاح يف الإ ،ةيلود
صخشلل ةقبسملا ةقفاوملا ءاضتقالا دنعو ،الوأ تايطعملا
.ينعملا

اقيبطت ةيصخشلا هتايطعم لقنب ينعملا صخشلل–٣
.تايطعملا هذه قرخ ةلاح يف نعطلا يف قحلا ةيقافتالا هذهل
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03 ةداملا
ضقنلاو ذيفنتلا زّيح لوخدلا

مامتإب رـــخآلا فرــــطــــلا راــــعشإب فرــــط لــــك موــــقــــي–١
زـّيـح ةـيـقاـفـتالا هذـه لوــخدــل ةــمزالــلا ةــيروــتسدــلا تاءارــجإلا
.ذيفنتلا

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

يأ يف ةيقافتالا هذه ضقن نيفرطلا نم يأل زوجي–٣
ايباتك رخآلا فرطلل ضقنلاب راعشإ هيجوت قيرط نع تقو
يف ضقنلا اذه لوعفم يرسيو .يسامولبدلا قيرطلا ربع و
.راعشإلا اذه مالتسا خيرات نم سداسلا رهشلا نم لوألا مويلا

فرــــط نــــم ةــــيــــقاــــفــــتالا هذـــــه تعـــــّقو ،كلذـــــل اـــــتاـــــبـــــثإو
.امهيتموكح فرط نم انوناق نيضوفملا

نيتخسن نم ،6١٠2 ةنس ربوتكأ٥ يف سيرابب تررح
سفن امهنم لكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب نيتيلصأ
.ةينوناقلا ةيجحلا

٨٢ ةداملا
تاليدعتلا

نيب كرــتشم قاــفــتاــب ةــيـــقاـــفـــتالا هذـــه لـــيدـــعـــت نـــكـــمـــي
ماكحأل اقفو ذيفنتلا زّيح تاليدعتلا هذه لخدتو .نيفرطلا
.ذيفنتلا زّيح ةيقافتالا لوخدب ةقلعتملا٠٣ ةداملا

٩٢ ةداملا
ةصاخ ماكحأ

يئاضقلا لوكوتوربلا نم٣٣و2٣ و٧2 داوملا ىغلت–١
ةّيروهمجلا ةموكحو تقؤملا يرئازجلا يذيفنتلا زاهجلا نيب
.26٩١ ةنس تشغ82 يف سيرابب عّقوملا ،ةيسنرفلا

٤2 ىلإ١2 داوــــملا لــــحم ةــــــــيقافتالا هذه ماكحأ لحت–2
زاهجلا نيب يئاضقلا لوكوـــــــتورــــــبلا نــــــــم6٣و١٣ىلإ82 و
ةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو تقؤملا يرئازجلا يذيفنتلا
قبطنت اهنأ املاط26٩١ ةنس تشغ82 يف سيرابب عّقوملا

 .يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلا ىلع

يف يئاضقـلا نواـعـتــلا تاــبــلــط ىــقــبــت ،هــنأ رــيــغ–٣
زــّيــح ةــيــقاــفــتالا هذــه لوـــخد لـــبـــق ةـــمدـــقملا يئازجلا لاـــجملا
زاـهجلا نيب يئاضقـلا لوـكوـتورــبــلــل اــقــبــط جلاــعــت ،ذــيــفــنــتــلا
ةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو تقؤملا يرئازجلا يذيفنتلا
.26٩١ ةنس تشغ82 يف سيرابب  عّقوملا

ةموكح نع
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

حول بيطلا

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

ةموكح نع
ةّيسنرفلا ةّيروهمجلا

ساوفروأ كاج نوج
لدعلا ريزو

ةّيميظنت ميسارم
ةيناثلا ىدامج٢1 يفخّرؤم٥٧ -٨1مقر يسائر موسرم

نـمضتي ،٨10٢ ةنس رياربف٨٢ قــفاوملا٩3٤1 ماع
ةرازو رــــيــــيست ةـــــيـــــنازـــــيـــــم ىلإ داـمـــــتـــــعا لـيوــحـت
.ةينطولا ةيبرتلا

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6 -١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلـعـتملاو٤8٩١ ةـنس وـيـلوـي٧ قــفاوملا٤٠٤١ ماــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا
فــــيــــلاــــكــــتــــلا ةــــيــــنازــــيمل ةصصخملا تاداــــمــــتــــعالا عــــيزوــــت
ةـيـلاملا نوـناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا
،8١٠2 ةنسل

خرؤملا22-8١مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–

8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤  يـف
ةيبرتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

8١٠2،

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا8١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةداملا
فالآ ةــتسو ةــئاــمــعستو نييالــم ةــعــبسو ةــئاــمسمــخ هردــق
فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.6٠٩.٧٠٥( راــنيد
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يطايتحا - ةلمتحم تاقفن"١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا
."عمجم

داــمـتعا8١٠2 ةــنـس ةـــيـــنازــــيمل صصــخـي:٢ ةّداملا
فالآ ةــتسو ةــئاــمــعستو نييالــم ةــعــبسو ةـــئاـــمسمـــخ هردـــق
رــــيــــيست ةـيــــنازــــيــــم يـــف دـــــــّيــقـي  )جد٠٠٠.6٠٩.٧٠٥( راــنــــيد
لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
.موسرملا اذهب قـحلملا

ةيبرتلا ةرـيزوو ةـيلاــــــملا رـيزو فــــــــــــــــلـكي:3 ةّداملا
يذــلا موسرملا اذـــه ذـيــفــنــتــب ،هـصخــي اــمــيــف لـك ،ةـــيـــنـــطوـــلا

ةـــّيرـــئازجلا ةــــّيروـــهـــمـــجـــلـــل ةــــّيـــمسّرـــلا ةدـــيرجلا يـف رـشـنـــي
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياربف82

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

 قحلملا لودجلا

)جد ( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٣٠ -٣٤

١ -١٣2

١٣- 22

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

تاقفن–يئالولا ىوتسملا ىلع مظنملا ىوتسملل رمتسملا نيسحتلا
................................تاناحتمالا تاقفنو ةيقرتلا لبق ام نيوكتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

- يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

- يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

لوألا مسقلا عومجم

٠٠٠.٠٠٠.٣٥٤

٠٠٠.٠٠٠.٣٥٤

٠٠٠.٠٠٠.٣٥٤
٠٠٠.٠٠٠.٣٥٤

٠٠٠.٩٧6.٠2

٠٠٠.6٤2.٣2
٠٠٠.٥2٩.٣٤
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)عبات( قحلملا لودجلا

 )جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٣ -٣٣2

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

- يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................................................................يعامتجالا نامضلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

...........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

٠٠٠.١8٩.٠١

٠٠٠.١8٩.٠١

٠٠٠.6٠٩.٤٥

٠٠٠.6٠٩.٤٥

٠٠٠.6٠٩.٧٠٥

000.60٩.٧0٥

ىدامج٢1 يفخّرؤـــــــم6٧-٨1 مــــقر يــــــــــساــــئر موسرــــم
،٨10٢ ةنس رياربف٨٢ قــفاوملا٩3٤1 ماع ةيناثلا
رــــييست ةـــــينازيم ىلإ داـــــــــمتعا لـيوـــــحـت نـــــمضتي
.ةضايرلاو بابشلا ةرازو

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6 -١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا

فــــيــــلاــــكــــتــــلا ةــــيــــنازــــيمل ةصصخملا تاداــــمــــتــــعالا عــــيزوــــت
ةـيـلاملا نوـناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا
،8١٠2 ةنسل

خرؤملا٧2-8١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤  يـف

بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةـيــلاملا نوــناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةضاــيرــلاو
،8١٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

8١٠2 ةـنـس ةـينازــــــــــــيم نــــــم ىــغــــــــــــلي: ىلوألا ةّداـملا
نوــيــلــم نوسمــخو ةــئاــمــتسو رـيــيالـم ةــثالـــث هردــق داــمـتـــعا
فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥6.٣( راــنيد
- ةــلــمــتــحــم تاــقــفــن "١٩-٧٣ مــــقر باــــبــــلا يفو ةــــكرـــــتشملا
." عمجم يطايتحا

داــمـتعا8١٠2 ةــنـس ةينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
راـــــنيد نوــــــــيلم نوسمخو ةــــــئاــــــــمتسورـييالـم ةثالث هردـــق
ةرازو رـــيـــيست ةـيــــنازــــيــــم يـــف دـــــــّيــقـي )جد٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٥6(
قحلملا لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةضايرلاو بابشلا

.موسرملا اذهب

باــبشلا رـيزوو ةـيــــــلاملا رـيزو فــــــلـكــــــي :3 ةّداـملا
يذلا موسرملا اذـه ذيفنتب ،هصخي اــميف لك ،ةــضايرلاو
ةـــّيرـــئازجلا ةــــّيروـــهـــمـــجـــلـــل ةــــّيـــمسّرـــلا ةدـــيرجلا يـف رـشـنـــي
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

٩٣٤١ ماــع ةــيــناـــثـــلا ىداـــمـــج2١يف رــــئازجلاــــب رّرــــح
.8١٠2 ةنس رياربف82 قــفاوملا

ةقيلفتوب زيزعلا دبع



ـه٩3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج31٢1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس رياربف٨٢ 14

  قحلملا لودجلا

)جد ( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٩٠ -٧٣

٣٤- 2٠

ةضايرلاو بابشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

ةيقيرفإلا باعلألا ميظنتو ريضحتب ةقلعتم فيراصم - ةيزكرملا ةرادإلا
....................................................8١٠2 ةنسل رئازجلاب بابشلل ةثلاثلا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

.............................ةيضايرلا تايعمجلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

...........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٣
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٣
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٣

٠٠٠.٠٠٠.٠٥١
٠٠٠.٠٠٠.٠٥١
٠٠٠.٠٠٠.٠٥١
٠٠٠.٠٠٠.٠٥6.٣
٠٠٠.٠٠٠.٠٥6.٣
000.000.0٥6.3

ةيناثلا ىدامج٢1 يفخّرؤم٧٧-٨1مقر يسائر موسرم
،٨10٢ ةـــــــــنس رـــــــــيارـــــــــبـــــــف٨٢ قـــــفاوـــــملا٩3٤1 ماـــع
رــيـــيست ةـــيـــنازـــيـــم ىلإ داـــمـــتـــعا لـيوـحـت نـمضتـــي
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6 -١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

خرؤملا82-8١مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤  يـف
نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رــيــيستــلا ةــيــنازـــيـــم نـــم ةأرملا اـــياضقو ةرسألاو ينـــطوـــلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

دامـتعا8١٠2 ةنـس ةـينازـيم نـم ىـغـلي: ىلوألا ةّداـملا
راـــــنـــــيد فـــــلأ ةـــــئاـــمـــــعـــــبرأو اـــــنوــــيــــــلــــــم رــــــــــــــشع دــــــــحأ هردــق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـف دـّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٤.١١(
."عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن"١٩-٧٣ مقر بابلا يفو
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داــمـتعا8١٠2 ةــنـس ةــــــينازيمل صصــخـــــــــي :٢ ةّداـملا
راـنـــــيد فـــــــلأ ةـــــئاـــــمـــــعـــــبرأو اــــــــنوـــــيـــــلــــــم رـــــشع دــــــــحأ هردــــــــق
ةرازو  رــــــيــــــيست  ةـيــــــنازــــــيــــــم يـف دــــــــّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٤.١١(
مقر بابلا يفو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

."تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا"١٠-٤٣

نماضتلا ةرـيزوو ةـيلاملا رـيزو فــــلـكـــــــــي :3 ةّداـملا
ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف رـشـني يذلا موسرملا اذـه
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياربف82

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٢1 يفخّرؤم٨٧-٨1مقر يسائر موسرم
،٨10٢ ةــــــنس رــــــيارــــبـــــــــف٨٢ قــــــفاوـــملا٩3٤1 ماـــــــع
رــيـــيست ةـــيـــنازـــيـــم ىلإ داـــمـــتـــعا لـيوـحـت نـمضتـــي
دـــيصلاو ةـــيــــفــــيرــــلا ةــــيــــمــــنــــتــــلاو ةــــحالــــفــــلا ةرازو
.يرحبلا

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6 -١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا

فــــيــــلاــــكــــتــــلا ةــــيــــنازــــيمل ةصصخملا تاداــــمــــتــــعالا عــــيزوــــت
ةـيـلاملا نوـناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا
،8١٠2 ةنسل

خرؤملا٠٣-8١مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤  يـف
ةحالفلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

8١٠2 ةـنـس ةـينازــــيم نـــــــــم ىــغـــــــــــــــلي: ىلوألا ةّداــــــــــــملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠١( راــنيد رـييالـم ةرـشـع هردــق داــمـتعا

مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم
."عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن"١٩-٧٣

داــمـتعا8١٠2 ةــنـس ةينازيمل صصــخـــــــي :٢ ةّداـملا
دـــّيــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠١( راــــنيد رـييالـم ةرــشـع هردـــق
ةـيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازو رــيــيست ةـيــنازــيــم يـــف
ناويدلل ةمهاسم"٤٣-٤٤ مقر بابلا يفو يرحبلا ديصلاو
."بوبحلل ينهملا يرئازجلا

ةيمنتلاو ةحالفلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:3 ةّداـملا
اذـه ذـيـفـنـتـب ،هصخـي اـمـيـف لـك ،يرـحـبــلا دــيصلاو ةــيــفــيرــلا
ةــّيروـهـمـجــلــل ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رـشـنــي يذــلا موسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياربف82

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٢1 يفخّرؤم٩٧-٨1مقر يسائر موسرم
،٨10٢ ةنس رــــيارــــــبف٨٢ قـــــــــــــفاوــــــــملا٩3٤1 ماــــــــــــع
ةينازيم ىلإ داـمتعا لـيوحـتو باب ثادحإ نمضتي
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو رييست

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6 -١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم
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خرؤملا١٣-8١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤  يـف
نــكسلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نـــمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةنيدملاو نارمعلاو
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام  مسري

رييست ةينازيم لودج يـف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا
يذلا6٠ -٤٣ همقر باـب ،ةنيدملاو نارـمعلاو نـكسلا ةرازو
."ةيلودلا ةراشتسالا فيراصم - ةيزكرملا ةرادإلا"  هناونع

دامـتعا8١٠2 ةـنـس ةـيــــنازـيــــم نـم ىــغـلـــــي :٢ ةّداـملا
يـــف دـّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣ ( راـنيد نويلم نوثالث هردــق
تاقفن"١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم
."عمجم يطايتحا - ةلمتحم

داـــــــــــمــــــتعا8١٠2 ةــــــــنـس ةينازيمل صصــخـي:3 ةّداـملا
يـف دـّيـقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣ ( راـنيد نويلم نوثالث  هردـق
يفو ةــــــنيدملاو نارــــــــمعلاو نكسلا ةرازو رــــــييست ةـينازيم
ةراشتسالا فيراصم - ةيزكرملا ةرادإلا"6٠-٤٣ مقر بابلا
." ةيلودلا

نارمعلاو نكسلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي :٤ ةّداـملا
رـشـني يذلا موسرملا اذـه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةنيدملاو

ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف
.ةـّيبعّشلا

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف رئازجلاب رّرح
  .8١٠2 ةنس رياربف82

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٢1 يفخّرؤم0٨-٨1مقر يسائر موسرم
،٨10٢ةنسرــــيارـــــبــــــف٨٢ قـــــــــــــــــفاوـــــــــــــــــــملا٩3٤1ماــــــــــــع
رـــــــــييســــت ةــــــــينازــــيم ىلإ داـــــــــــمتعا لـيوـحـت نـــمضتي
.تايفشتسملا حالـصإو ناـكسلاو ةـحصلا  ةرازو

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6-١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

خرؤملا٧٣-8١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤  يـف
ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري

داــــمـتعا8١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٣( راــنيد رــييالـم ةــثالث هردــق
تاقفن"١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم
."عمجم يطايتحا - ةلمتحم

داــمـتعا8١٠2 ةــنـس ةــينازيمل صـصــخـي:٢ ةّداـملا
يـــف دـــّيــقـي   )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٣( راـــنيد رـــييالـم ةــثالـث هردـــق
حالـــــــصإو ناــــــــكـسلاو ةــــــــــحصلا ةرازو رـــــيــــيست ةـــــــــيـــــنازــــــيــــــم
يــف ةلودلا ةمهاسم"١٠-6٤ مــقر بابلا يــفو تايفشتسملا

ةـــــيئافشتسالا ةــــــيمومعلا تاـــــسسؤملا رــــــيـــيست تاــــــــقفن
تاــــــــسسؤملاو ةــــــيراوجلا ةــــحصلل ةــــــــيمومعلا تاسسؤملاو
."ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا ةيئافشتسالا

ناكسلاو ةحصلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي :3 ةّداـملا
موسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،تايفشتسملا حالصإو
ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف رـشـني يذلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياربف82

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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ءارآ ،تاررقم ،تارارق
ةنـيدملاو نارـمعلاو نـكسلا ةرازو

03 قفاوملا٩3٤1 ماع ىلوألا ىدامج٢1 يفخرؤم رارق
ةقبطملا ةينقتلا صئاصخلا ددحي ،٨10٢ ةنس رياني
.معدملا يوقرتلا نكسلا زاجنإ ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــنس تشغ٧١ قـــفاوملا8٣٤١ ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ويلوي لوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2يف

نارمعلاو نكسلا ريزو تاـــــــيحالص ددـــــــحي يذـــــــلا8٠٠2
،ممتملاو لدعملا ،ةنيدملاو

خرؤملا٥٣2-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠١٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا١٣٤١ ماع لاوش62 يف

ةلودلا نم ةحونمملا ةرشابملا ةدعاسملا تايوتسم ددحي
يدرف نكس وأ يفير نكس ءانب وأ يعامج نكس ءانتقال
بوـــــنجلا يف ةددــــحم قــــطاـــنم يف عــــــمجم لكــــش يف زــــجنم
اذكو تانكسلا هذه يبلاط لخد تايوتسمو ايلعلا باضهلاو
،ممتملاو لدعملا ،ةدعاسملا هذه حنم تايفيك

خرؤملا٧2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس رياربف لوأ قفاوملا٥٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ يف

ةينقتلاو ةيرامعملاو ةينارمعلا تافصاوملا ددحي يذلا٤١٠2
،بونجلا تايالو يف تايانبلا ىلع ةقبطملا

١١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ويام٤١ قفاوملا2٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
ةـعـباـت ةـيضرأ عـطـق نـع لزاـنــتــلا تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
تانكسلا جمارب ءاشنإل ةهجومو ةلودلل ةصاخلا كالمألل
،ممتملاو لدعملا ،ةلودلا فرط نم ةمعدملا

١١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ويام٤١ قفاوملا2٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
ىلع ةقبطملا ةيلاملا طورشلاو ةينقتلا صئاصخلا ددحي
،معدملا يوقرتلا نكسلا زاجنإ

ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاـيالو ددـحــي يذــلا٤١٠2 ةـــنس سراـــم١٣ قـــفاوملا٥٣٤١
ةيرامعملاو ةينارمعلا تافصاوملا قيبطتب ةينعملا بونجلا

،تايانبلا ىلع ةقبطملا ةينقتلاو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا١٣٤١ ماع لاوش62 يف خرؤملا٥٣2-٠١ مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠١٠2 ةنس ربوتكأ٥
زاجنإ ىلع ةقبطملا ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.معدملا يوقرتلا نكسلا

يوـقرـتـلا نـكسلا زاـجــنإ مــتــي نأ يغــبــنــي:٢ ةداملا
: يتأي امل اقفو معدملا

لوألا قحلملا يف ةددحملا ةماعلا ةينقتلا صئاصخلا–
تافصاوملل ددحملا طورشلا رتفد نمضتملاو رارقلا اذهب
،معدملا يوقرتلا نكسلا زاجنإ يف ةقبطملا ةماعلا ةينقتلا

قحلملا يف ةددحملا ةصاخلا ةينقتلا صئاصخلاو–
دهعت نمضتملا طورشلا رتفدب قلعتملا ،رارقلا اذهب يناثلا
اذكو ةصاخلا ةينقتلا صئاصخلاب لفكتلاب يراقعلا يقرملا

 .معدم يوقرت نكس عورشم ذيفنت طورش

تارشؤم ةماعلا ةينقتلا تافصاوملا لثمت:3 ةداملا
ميدقتو تاساردلا دادعإل يراقعلا يقرملا اهلمعتسي ةيعجرم
.هب فلكملا عورشملاب ةصاخلا ةينقتلا صئاصخلا

نأ بجي يتلا تامدخلل دح ىندأ عجارملا هذه ربتعتو
.يراقعلا يقرملا اهرفوي

ىلع ةماعلا ةينقتلا تافصاوملا دمتعت:٤ ةداملا
: يتأي ام

،نكسملا ةحاسمو طمن–

،ةيئاضفلا هتابيترتو نكسملا ميمصت–

 .نكسملل ةيجراخلا ةئيهتلا–

لكش يف معدملا يوقرتلا نكسلا زجني:٥ ةداملا
وأ )2( نيتفرغ يذ نكس جذومن بسح ةيعامج تايانب
،تاــيدــلــبــلا عــيــمــج يف  فرـــغ )٤( عــــــبرأ وأ فرـــــــغ )٣( ثالـــث
.بونجلا تايالول ةعباتلا تايدلبلا ءانثتساب

قطانم يف ةيعامج هبش تانكس زاجنإ نكمي ،هنأ ريغ
. بونجلا تايالو راقمو ايلعلا باضهلا

لكش يف معدملا يوقرتلا نكسلا زجني:6 ةداملا
تايدلبلا ىوتسم ىلع ةاطغمو ةقلغم ةعمجم ةيدرف تايانب
   .بونجلا تايالول ةعباتلا
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هــــبش وأ يعاـــــمجلا نـــــكسلا ةـــــحاسم ددحت:٧ ةداملا
ةبسنلاب نكسلل الباق ،لقألا ىلع ،اعبرم ارتم٠٥ ـب يعامجلا
نـكسلـل الـباـق اـعـبرــم ارــتــم٠٧و ،)2( نيتـــفرـــغ يذ نـــكسلـــل
الباق اعبرم ارتم٥8و ،فرغ )٣( ثالث يذ نكسلل ةبسنلاب
 .فرغ )٤( عبرأ يذ نكسلل ةبسنلاب نكسلل

يئاضفلا بيترتلاو ميمصتلا مءالتي نأ بجي:٨ ةداملا
.يلحملا يشيعملا طمنلا عم معدملا يوقرتلا نكسلل

تاـنــكسلــل ةــيــجراخلا ةــئيــهــتــلا يف رــفوــتــي نأ بجــيو
رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ءارضخ تاحاسمو مئالم ثاثأ
       .ةيلحملا ةيخانملا صئاصخلا

،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٩ ةداملا
ماع ةيناثلا ىدامج١١ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ اهنم اميس ال
صئاصخلا ددحي يذلا١١٠2 ةنس ويام٤١ قفاوملا2٣٤١
نكسلا زاجنإ ىلع ةقبطملا ةيلاملا طورشلاو ةينقتلا
. معدملا يوقرتلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:01 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني٠٣

رامط ديحولا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

ةماعلا ةينقتلا تافصاوملا ددحي طورش رتفد
.معدملا يوقرتلا نكسلا زاجنإ ىلع ةقبطملا

 : ةجابيد

طورشلا رتفد عوضوم ،معدملا يوقرتلا نكسلا ّنإ
ةرشابملا ةلودلا ةدعاسمل نيلهؤم نيحشرتمل هجوم ،اذه
62 يف خرؤملا٥٣2-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط
ددحي يذلا٠١٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا١٣٤١ ماع لاوش
ءاـــــنتقال ةلودلا نم ةحونمملا ةرشابملا ةدعاسملا تايوتسم

يف زجنم يدرف نكس وأ يفير نكس ءانب وأ يعامج نكس
اـــيلعلا باــــضهلاو بوـــنجلا يف ةددحم قطانم يف عمجم لكش
حنم تايفيك اذكو تانكسلا هذه يبلاط لخد تايوتسمو
.ممتملاو لدعملا ،ةدعاسملا هذه

تانكسلا جماربب نيفلكملا نييراقعلا نيقرملا ىلع بجي
ماكحأل مراصلا مارتحالا لظ يف فرصتلا ،ةمعدملا ةيوقرتلا
ماع لاوش62 يف خرؤملا٥٣2-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا

عومجمو ،هالعأ روكذملاو٠١٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا١٣٤١
تافصاوملا اذكو هقيبطتل ةذختملا تاءارجإلاو صوصنلا
.اذه طورشلا رتفد يف ةددحملا

ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي: ىلوألا ةداملا
يوقرتلا نكسلا زاجنإ يف ةقبطملا ةماعلا ةينقتلا تافصاوملا
 .معدملا

ريياعم ةماعلا ةينقتلا تافصاوملا لثمت:٢ ةداملا
يقرملا اهرفوي نأ بجي يتلا تامدخلل دح ىندأو ةيعجرم
.ةمعدملا ةيوقرتلا تانكسلا عورشم زئاحلا يراقعلا

دادعإل اساسأ ةماعلا ةينقتلا تافصاوملا نوكت نأ بجي
يراقعلا يقرـــــــــــــملا نيكمتلو عورـــشملل ةيرامعملا تاساردلا

 .هعورشمب ةقلعتملا ةصاخلا ةينقتلا تافصاوملا ديدحت نم

نكس ريفوت وه ةينقتلا تافصاوملا عباط:3 ةداملا
ةيلحملا تابلطتملا يبلت تانكس زاجنإ اذكو ،ةيعون يذ
.ةحارلا رصانع لمشتو

 : يتأي امب ةينقتلا تافصاوملا حمست نأ بجي

امامت جمدنمو مجسنمو قسانتم ينبم راطإ ريفوت–
 ،ءانبلا عقوم عم

 ،ةينارمعلاو ةيرامعملا ةيعونلا نيسحت–

أدبم لاخدإ ربع ةيوقاطلا ةيلاعفلا موهفم جاردإ–
 ،ةقاطلا ريفوت نامضل يخانمويبلاميمصتلا

دنع ،ّرحلا قيوستلل ةهجوملا تالحملا ةيقرت–
 .ءاضتقالا

لوألا عرفلا
ينارمعلا بيكرتلا

ةيوقرتلا تانكسلا عيراشم ماقت نأ بجي:٤ ةداملا
هيجوتلا تاططخم يف ةددحملا تافصاوملل اقبط ةمعدملا
لومعملا يضارألا لغش تاططخم اذكو ريمعتلاو ةئيهتلل
 .اهب

،ةيلوألا ةساردلا ءانثأ ،عورشلا بجي ،راطإلا اذه يفو
مييقت لجأ نم عورشملاب ةطيحملا ةئيبلل لصفم ليلحت يف
اهذخأل كلذو تايصوصخلاو ليقارعلا ريثأتو ةعيبط
يف دـمـتـعملا يراـمــعملا ءزجلا رــيرــبــت دــنــع راــبــتــعالا نيعــب
 .عورشملل ماعلا ميمصتلا

ةدمتعملا ةيرامعملا ةسدنهلا رفوت نأ بجي:٥ ةداملا
تاــــــبلطتم لـــــضفألا ىلع ناققحي نــــيذللا عّوـــــنتلاو ءارـــــثلا
اعقوم يحلا لعجتو ،ةحارلاو لامجلا ثيح نم نيديفتسملا
 .هتشيعم يف افيطل

ةفصب ارضاح ملعملا موهفم نوكي نأ بجي:6 ةداملا
لكل ةأشنملا ةيرضحلا ةئيبلا حمست نأ بجي امك ،ةمئاد
تالاـجـم نـم لاـجـمـك هـيـلإ ءاــمــتــنالاو هــناــكــم نييــعــتــب دــحاو
 .ةايحلا
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عم لاصتالاب يراقعلا يقرملا ىلع بجي:٧ ةداملا
ىلع رهسلا  ،عورشملا ميمصت ءانثأ،يرامعملا سدنهملا

 : يتأي ام

هتاءاضفو هجامدنا زيزعتب يحلا موهفم ىلع ثحبلا–
ةيضارتفالا وأ/و ةيعيبطلا دودحلاب هديوزتو ةصاخلا
 ،هب ةصاخلا

،دوجوملا ينبملا راطإلا ةيعون رابتعالا نيعب ذخألا–
قايسلا عم هفّيكتو هتبيكرتو يرامعملا هنف صخي اميف
 ،)جامدنا - نيابت( ماعلا

ينابملا نيب ةقالع ءاشنإب يجراخلا ءاضفلا نيمثت–
 .ةطيحملا ةئيبلاو

تاءاضف قيرط نع حوضوب ةقالعلا هذه دسجت نأ بجي
 .ةلسلستم

هعورشمل يطعيو ثحبي نأ يراقعلا يقرملا ىلع بجي
 .اصاخ ايرضح اعباط

روـبـعـلا نـمضت ةــيــلاــقــتــنا تاءاضف رــفوــي نأ بجــيو
.صاخلا لامعتسالا ىلإ يمومعلا لامعتسالا نم يجيردتلا

مادــخــتسالا ةــلــهس تاءاضف ءاشنإ نـــع ثحـــبـــلا بجـــي
ةيجراخ ةقفارم رصانع لكش يف ةينكسلا ةعومجملا لخاد
 ،ديج ماجسناب تانكسلل

ءارثإلاو عّونتلا ىلإ ،عورشملا مجح بسح ،يعسلا•
تاـبـيـكرـتـلاو تاجلاـعملاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلا قـيرــط نــع
 ،ةينبم ةدحو وأ /و ةينكس ةعومجم لكل ةفلتخملا

اهنأش نم ةمات ةيرامعم ةسدنه قيقحت فده ديدحت•
 ،حوضوب ّنيبمو ددحم بلطل ةيلعف ةباجتسا ةباثمب نوكت نأ

ةماتلا ةيرامعملا ةسدنهلا موهفم ةمجرت بجي امك
اهنأــــــــــــش نم يتلا ةيرامعملا رصانعلا بيكرت قيرط نع
 ،نيلغاشلا فرط نم تاهجاولا يف رييغت لك داعبتسا

لـــــــــــــكشل ينالقعلاو ميكحلا لالغتسالا ىلع رهسلا–
ةــــــــــــــيــنارــمــع ةــبــيــكرــت لضفأ لــجأ نــم ةــيضرألا سيراضتو
 ،ةيرامعمو

ماجسنا لضفأل مئالم ميمصت قيرط نع يعسلا–
عقاومو ةيراقعلا تاحاسملل لالغتسا لضفأ نيب عمجلاب
 ،ماجحألاو لاكشألا يف ءارثإلا نيبو ،عيراشملا

ىلإ ةباجتسالاب حمست لولح نع ثحبلا ىلع لمعلا–
 ،ةيوقاطلا تاجايتحالا صيلقت قطنم

عم قسانتلابو ةيفيظو تاجاح لجأ نم ،ريفوت–
لـخاد قـفارــمو ّرحلا قــيوستــلــل ةــهــجوــم تالــحــم ،عورشملا
 .عورشملا

ةضاـــــــيرلا تاعاقو تارايسلا فقاوم ةجمرب نكمي
ينابملل ،يلفسلا تحت قباطلا يف ىرخأ ةلثامم تاطاشنو
 .تالحملا هذهل ةلمكت ،ةيعامجلا

رابتعالا نيعب ينابملا تاهجاو ذخأت نأ بجي:٨ ةداملا
حاــــــــــــــيرلاو سمشلل ةبسنلاب تاهجوتلا تالاح عيمج يف

 .ةدئاسلا

ةجلاعم دنع لاوحألا عيمج يف ،عوجرلا بجي:٩ ةداملا
داوم ثيح نم ةيلحملا ةيرامعملا ةسدنهلا ىلإ ،تاهجاولا
 .ليثمتلاو لكشلاو نوللاو ةجلاعملاو ءانبلا

ةجلاعم يف لاعف لكشب ءانبلا داوم مهاست نأ بجي
 .اهذيفنتو اهتازيهجتو اهنولو اهسملم ثيح نم تاهجاولا

تاحتفلا ةجلاعمو داعبأ ذخأت نأ بجي:01 ةداملا
تاهجاولا هيجوت بسح ،سمشلا ةعشأ ىوتسم رابتعالا نيعب
 .ىرخألا ةيخانملا لماوعلاو

،مجسنمو ٍهتنم عورشم ميمصت دصق:11 ةداملا
 : همجح بسح يغبني

بسانم ثاثأ عم ،ةيعون تاذ ةيجراخ ةئيهت ريفوت–
صئاصخلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ءارضخ تاحاسمو
 ،اهبيكرت ءانثأ ةيلحملا ةيخانملا

،ةـــيكيناـــــكيملا قرـــطلاو لوخدلا قرط ريفوت–
 ،درابلا ىلع سيبلتلا لامعتسا عنميو ةبسانم تاسيبلتو

تاءاضفـلا عـم ةـيـكـيــناــكــيملا ةــكرحلا لــخادــت بنجت–
 ،نيلجارلاو بعللا تاحاسمل ةصصخملا

صاخشألا ،تاءاضفلا ةئيهت يف ،رابتعالا نيعب ذخألا–
 ،ةدودحملا ةكرحلا يوذ

ةـثالـثـلا راـمـعألل ءاـخرـتساو بعــل تاــحاس رــيــفوــت–
 ،)ءاخرتساو ءاقتلاو ،ةيعامتجا تاءاضفو ،بعل تاحاس(

ددعب ،فاك ردقب تارايسلا فوقو نكامأ ريفوت–
 ،لقألا ىلع ،نكسم لكل ةدحاو ةرايس

دصق ةيلزنملا ةمامقلا عضو تاعدوتسم ريفوت–
 ،يّمش وأ يرصب ررض يأ بنجت

لكشب تممص دق ةيجراخلا ةرانإلا نأ نم دكأتلا–
 .ةيفاك ةءاضإ نمضي

يناثلا عرفلا
تانكسلا طمن

معدملا يوقرتلا نكسلا زجني نأ نكمي:٢1 ةداملا
وأ )2( نيتفرغ يذ نكس طمن بسح ةيعامج تايانب لخاد
،تاـيدـلـبــلا عــيــمــج يف فرــغ )٤( عــــــبرأ وأ فرـــــــغ )٣( ثالـــث
.بونجلا تايالول ةعباتلا تايدلبلا ءانثتساب
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قطانم يف ةيعامج هبش تانكس زاجنإ نكمي ،هنأ ريغ
.بونجلا تايالو رقمو ايلعلا باضهلا

بسح تانكسلا عّزوت نأ بجي ،عجرمك:31 ةداملا
)2( نيتفرغ نم تانكسلل ،رثكألا ىلع ،%٠2 ةبسنب اهطمن

،لقألا ىلع ،%٠٥و ،نكسلل الباق اعبرم ارتم٠٥ ةحاسمب
الباق اعبرم ارتم٠٧ ةحاسمب فرغ )٣( ثالث نم تانكسلل
فرغ )٤( عبرأ نم تانكسلل ،رثكألا ىلع ،%٠٣و ،نكسلل

تواـفـت ةـبسن عـم ،نـكسلـل الــباــق اــعــبرــم ارــتــم٥8 ةـــحاسمب
.تاحاسملل ةبسنلاب %٣ نم لقأ وأ رثكأب حومسم

نود ،ايلحم عورشم لك يئاهنلا عيزوتلا ريدقت بجي
نـم تاـنــكسلــل %٠2 ـب ةددحملا ىوصقــــــــلا بسنـــــــــلا زواجت
.فرغ )٤( عبرأ نم تانكسلل %٠٣و ،)2( نيتفرغ

تايدلبلا يف معدملا يوقرتلا نكسلا زجني:٤1 ةداملا
ىلع ”عــمــجــم يدرــف” لــكش يف ،بوــنجلا تاــيالوــل ةــعــباــتــلا

،ةلاحلا هذه يفو ،لقألا ىلع ،اعبرم ارتم٠٥2 ـب ردقت صصح
تانكس زاجنإ يف هلخدت رصحي نأ يراقعلا يقرملا نكمي
امأ ،ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا زاجنإو ،ةاطغمو ةقلغم
لكشب هزاجنإ ممتي نأ بجيف تانكسلل يجراخلا رهظملا

.ديج

تحت تاراــيسلا فــقاوـــم ىلإ ةـــفاضإلاـــب:٥1 ةداملا
نأ يراقعلا يقرملل نكمي ،اهريفوت نكمي يتلا ضرألا

ةبسنب ّرحلا قيوستلل ةهجوم تالحم ،عورشم لك يف زجني
ةلباقلا ةيلامجإلا ةحاسملا نم %٥2 ىلإ٠2 نيب حوارتت
  .ةمعدملا ةيوقرتلا تانكسلا يف نكسلل

ثلاثلا عرفلا
يعامجلا هبشو يعامجلا نكسلا

لوألا يئزجلا عرفلا
يرامعملا ميمصتلا

فدهلا نكاسملا ميمصت يبلي نأ بجي:61 ةداملا
نيلــغاشلا هاــفرو يفــيــظوــلا دــعــبــلا يف نــمــكــي يذــلا جودزملا

عقومل ةيفاقثلاو ةيلحملا صئاصخلاو تابلطتملا بسح
ةيرارحلا ةحارلا اذكو شيعلا طمن ثيح نم ،عورشملا ءانب
 .ةيتوصلاو

لوخد تانكسلا هجوت نمضي نأ بجي:٧1 ةداملا
 .فرغلا نم ءزجو خبطملاو سولجلا ةعاق ىلإ سمشلا ةعشأ

ثحب نع اقثبنم ميمصتلا نوكي نأ بجي:٨1 ةداملا
عقوم رصانع مارتحاو راكتبالاو ةلاصألا نيب عمجي يقيقح
.عورشملا

.ارربم نكي مل اذإ ينابملا راركت بنجت يرورضلا نم

يف ةـــــــــــــــلكشملا تادــــــحولا ليضفت بجي:٩1 ةداملا
طورـــــــــــــــــش ناـــــــمض عم ،عراوشب ةأيهملاو ةينكس تاعومجم
 .اهصيصختو اهترادإ تايفيكو

اهتينبو تايانبلا ةفاثك نوكت نأ بجي:0٢ ةداملا
 .ريمعتلا تاودأ يف اهيلع صوصنملا ماكحألل ةقباطم

،يحصلا  غارفلا قوف ميمصتلا بنجت بجي:1٢ ةداملا
 : يتأي ام يغبنيف ،ايرورض رايخلا اذه نوكي امدنعو

 ،ةمئالملا نكامألا يف شيتفت تاباوب ريفوت–

ةفصب ةعفترمو فاك ددعب ةيوهت كيبابش ريفوت–
 ،جراخلا نم للستملا ءاملا برست عنمت

قيرط نع عطاوقو ةرذقلا هايملا تاليصوت زاجنإ–
ضرألا حطس نيب حوارتي عافترا ىلع تابعشملا تاحتف
 .ىنبملا ةطالبو

نع ةزجنملا عطاوقلاو ةرذقلا هايملا تاليصوت عنمت
 .يحصلا غارفلا ىوتسم ىلع قفرم لكش ىلع رصانع قيرط

عم ةنراقم ةعفترملا لخادملا ةلاح يف:٢٢ ةداملا
ىدعتي ال لوخد ردحنم ىنبملا رفوي نأ بجي ،فيصرلا
اهجوم ،لقألا ىلع ارتم٠^٠٧ هضرعو %٤ ةبسن هرادحنا

 .ةدودحملا ةكرحلا يوذ صاخشألا لامعتسال

لامعتسالل ةلباق حوطس ةئيهتب حمسي:3٢ ةداملا
ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو ،ةيعامجلا تانكسلل كرتشملا
 .ةمزاللا تافييكتلاو ميظنتلا لاخدإ يرامعملا سدنهملا

اعجارت حرتقي ميمصت دوجو ةلاح يف:٤٢ ةداملا
تانكسب طيسولا ناكملا قافرإ نكمي ،فيصرلا عم ةنراقم
 .يضرألا قباطلا

تاحتف هب جايسب ةينبملا ةحاسملا هذه ةيامح يغبنيو
 .ارتميتنس٠6 عافترا بلصلا هؤزج ىدعتي ال ثيحب

ىلع يعامجلا ىنبملا وهب ممصي نأ بجي:٥٢ ةداملا
،نيبسانم اهضرعو اهعافترا مجح نوكي لابقتسا ةحاسم هنأ

 .طيسولا جردلا صرق تحت جردلا صفق ىلإ لوصولا عنميو

يعامجلا ىنبملا لخدم باب نوكي نأ بجي:6٢ ةداملا
هداعبأ نوكت نأ بجيو ،ةمئالم ةفرخزب انيزم،ةنيز رصنع
 .ةهجاولا ةجلاعمو عاستا عم ةمجسنم

زييمت بجي ،يولعلا قباطلا ىوتسم ىلع:٧٢ ةداملا
هذه حنم دصق ،تانكسلا عيزوت ناكم نع ةحارلا جرد حطس

 .ةمزاللا تاحاسملا ةريخألا
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يضرألا قباطلا وأ يلفسلا ءزجلا ربتعي:٨٢ ةداملا
،ةفصلا هذهب ،هزيزعت بجي .اجمدنم ايعامتجا اناكم ىنبملل

ءارـــــــــــــــــــــــثإلاو ةيفافشلاو حاتفنالاو لاصتالاو ةريبك ةنورمب
لكشب ةزيمم ةمئالم ةجلاعم لالخ نم ةيوهلا ءافخإ بنجتب
 .يولعلا ءزجلاب ةنراقم حضاو

نوكملا ىنبملا لكيه وأ يولعلا ءزجلا رفوي نأ بجيو
 .ةنمآو ةيميمحو ةسمشمو ةمئالم تاءاضف تانكسلل

ءازجألا لمجمل ةصاخ ةجلاعم نامض بجي:٩٢ ةداملا
 .اهخاستاو اهروهدت يدافت دصق ءانبلل ةيلفسلا

ءازجألا ةجلاعمل صاخ مامتها ءاليإ بجي:03 ةداملا
 : يتأي امب قلعتي اميف اميس ال ،ةيعامجلا تايانبلل ةكرتشملا

ةـمـئالـم ءاـنـب داومب جردـلا صاـفـقأو وــهــبــلا سيــبــلــت–
 ،ةدوج تاذو

،بسانملا ناكملا يف ديربلا بلع عضو–

ءزجلا اذه لمجت ،ةيعون تاذ ملالس نيزبارد عضو–
.ىنبملا نم

ءازجألل اهتاعارم بجي يتلا ايندلا داعبألا:13 ةداملا
  : يه ،ةيعامجلا تانكسلل ةكرتشملا ةكرحلاب ةقلعتملا

فرــــــــــغلا لـــــــــخاد نم ،نــــــــكسلل ةلباقلا ةحاسملا بسحت
ةحاسمو ضيحارملاو مامحلاو سولجلا تاعاق اذكو خبطملاو
ةفرشلا تاحاسم ءانثتساب ،نيزختلا تادحوو تارمملا

.ءاضتقالا دنع ،رشانملاو

لثمتو ىنبملا جراخ نم ،ةينبملا ةحاسملا بسحتو
ءانثتساب ،جرد صرق لكل ىنبملا جراخ تاحاسملا عومجم
 .ةيجراخلا ملالسلا ،ءاضتقالا دنعو ،حطسلا ةحاسم

: ةيتآلا رصانعلا نم نكسم لك نوكتي:٥3 ةداملا

،سولج ةعاق .١

،فرغ )٣( ثالث وأ )2( ناتفرغ وأ )١( ةفرغ .2

،خبطم .٣

،مامح ةعاق .٤

،ضاحرم .٥

،رمملا ناكم .6

،نيزختلا تادحو .٧

 .رشنم .8

رصانعلل ةيفاصلا ةيلخادلا تاحاسملا لكشت:63 ةداملا
يف نكسلل ةلباقلا ةحاسملا ،هالعأ٥٣ ةداملا نم )٧ ىلإ١ نم(
 .نكسملا

نكسلل ةيفيظولا تاءاضفلا نوكت نأ بجي:٧3 ةداملا
 .عيزوتلا وهب عم رشابم لاصتا اهلو امامت ،ةلقتسم

نكامألل الثمأ الامعتسا ميمصتلا لمعتسي نأ بجيو
ةكرتشملا تاءاضفلا زيزعتب ميكحلا بيترتلا قيرط نع
رــــــــــــيــــــغ تاءاـــــــــضفلا بـــــنجت اذـــــكو ،ةكرحلا تاحاسم صيلقتو
 .لامعتسالل ةحلاصلا

لابقتسال لهؤملا ءزجلا لزع نم نكمتلا يرورضلا نم
 .ةلئاعلل ةصاخلا ةايحلل صصخملا ءزجلا نع راوزلا

تاءاضفلا ضعب ريفوتو ميمصت بجي:٨3 ةداملا
يلحملا عمتجملا ديلاقتو تاداعب ةطبترملا تابلطتملا بسح
 .اهتالاصتاو نكامألل ةيفيظولا ةمهملا ىلع ظافحلاب

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
تاءاضفلا عيزوت

،لخدملا دنع سولجلا ةفرغ عضو بجي:٩3 ةداملا
تاءاضفلاب رورملا نود ،راوزلل رشابم لوصوب حامسلل
 .ةلئاعلل ةصاخلا ةايحلل ةصصخملا

 .اعبرم ارتم٠2 و8١ نيب اهتحاسم نوكت نأ بجيو

داعبألانييعتلا

لخدملا وهب ضرع

ةجرد لوأو ىنبملا لخدم باب نيب ةفاسملا
لخدملا ردحنم ىلإ لوصولا دنع وأ ملسلل

ىنبملا لخدم باب ضرع

نكسملا لخدم باب ضرع

جردلا ضرع

رتم05,3

رتم05,4

رتم06,1

رتم01,1

رتم01,1

يناثلا يئزجلا عرفلا

يئاضفلا ميظنتلا

،نكسملل يئاضفلا ميظنتلا فييكت بجي:٢3 ةداملا
تابلطتم ةيبلتو يلحملا شيعلا طمن عم ،ناكمإلا ردقب
.اهب لومعملا ءانبلل ةينقتلا ةمظنألا

بسح نكسلل ةلباقلا ايندلا ةحاسملا ددحت:33 ةداملا
،)2( نيتفرغ نم تانكسلل اعبرم ارتم٠٥ ـــب تانكسلا طمن
ارتم٥8و ،فرغ )٣( ثالث نم تانكسلل اعبرم ارتم٠٧و
 .فرغ )٤( عبرأ نم تانكسلل اعبرم

ةبسنل لثمملاK لماعملا ىدعتي ّالأ بجي:٤3 ةداملا
،ةـيـنـبملا ةـحاسملاو تاـنـكسلـل ةـلـباـقـلا تاـحاسملا عوـمــجــم
.07,0 ةميق
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٤١و2١ نيب ةفرغلا ةحاسم نوكت نأ بجي:0٤ ةداملا
.اعبرم ارتم

ةيعضو عم داعبألا هذه لدعم حمسي نأ بجي امك
 .ىوصق لغش ةبسن تاحتفلا

هفئاظو ىلع ةدايز ،خبطملا رفوي نأ بجي:1٤ ةداملا
٠١ نيــــــــــــب هـــتحاسم نوكتو تابجولا ذخأ ةيناكمإ ،ةداتعملا

 .اعبرم ارتم2١ و

)٤( ةعبرأـب مامحلل ايندلا ةحاسملا ددحت:٢٤ ةداملا
.ةعبرم راتمأ

 .ةيسايقلا داعبألاب ضوحب زهجت نأ بجيو

رتم5,1 ـب ضاحرملل ايندلا ةحاسملا ددحت:3٤ ةداملا
.عبرم

قيض يأ لكشي ال ثيحب ،اممصم نوكي نأ بجيو
 .هتفيظول

رفوتت نأ بجي ،ةصاخلا تالاحلا يف ادعام:٤٤ ةداملا
اهزاجنإ نكميو نيتيعيبط ةيوهتو ةءاضإ ىلع هايملا فرغ

 .نيتفرغ يذ نكس ةلاح يف دحاو ناكم يف

%٠١ ةبسن نع رمملا ةحاسم لقتّ الأ يغبني:٥٤ ةداملا
 .نكسملا يف نكسلل ةلباقلا ةحاسملا نم

ىصقأب ةمهاسملاو عيزوتلا رودب رمملا موقي نأ بجيو
 .ةقيضلا تارمملا يدافتب ،نكسملل ةيلخادلا ةكرحلا يف ةجرد

رتم١ ـب نيزختلل ةيقفألا ةحاسملا ردقت:6٤ ةداملا
 .خبطملل نيزختلا تاحاسم ادع ام ،عبرم

،عبرم رتم04,1 نع رشنملا ضرع لقي ال:٧٤ ةداملا
 .خبطملل ادادتما نوكي نأ بجيو

عتمتلا عم ،يجراخلا رظنملا نع سبالملا بجح بجي
 .ةيفاكلا سمشلا ةعشأب

ناكمك ،ةجاحلا دنع ،ةحاسملا هذه لالغتسا نكميو
 .خبطملاب قفرم يفيظو

ءانثأ ،يراقعلا يقرملا دكأتي نأ بجي:٨٤ ةداملا
فرغلاو سولجلا ةعاق ضرعو لوط ةبسن نأ ،ميمصتلا

ءاضفلا لالغتساو لامعتسا نمضي لكشب ةمئالم ،خبطملاو
 .دح ىصقأ ىلع ددحملا

ىلع ضرـــعـــلا ةـــبسن لـــقـــت ّالأ بجــــي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو
.57,0 ةميق لوطلا

فـــــقسلل يفاـــــصلا ىـــــــندألا عاـــــــفترالا ردقي:٩٤ ةداملا
 .رتم09,2 ـب

ذفاونلا اميسال ،تاحتفلا داعبأ فيكت:0٥ ةداملا
 .دالبلا نم ةقطنم لكب ةصاخلا ةيخانملا طورشلا عم ،اهنم

عبارلا يئزجلا عرفلا
تانكسلا تازيهجت

اذه يف اقحال ةددحملا تافصاوملا لثمت:1٥ ةداملا
 .نكسملا زيهجت لاجم يف ةبولطملا ايندلا ةبسنلا ،عرفلا

 : يتأي امب خبطملا زيهجت بجي:٢٥ ةداملا

،رتم09,0 عافتراو عبرم رتم )x06,0 05,2( حطس–
باب يذ بالودب خبطملا ةلواط تحت أيهملا مجحلا نوكيو
،جراخلل حتفُي

ةجزام ةيفنحو ،لمعلا ةلواطل ّمــــَضُي خبطم ضوح–
 .ءاملا ناخسب صاخ قبسم زيهجتو

رتم4,1 هلوط ضوحب مامحلا زيهجت بجي:3٥ ةداملا
 .ةجزام ةيفنحب لسغمو شرمو ةجزام ةيفنح عم ،لقألا ىلع

يكرـت وأ يزــيــلــجــنإ ضاــحرــم دــعــقــم بيــكرــت بجــيو
لــــخاد ةــــقاــــفدــــب ازــــهــــجــــم ،ةــــقــــطــــنملا ةشيــــعــــم طــــمـــــن بسح
 .ضاحرملا

زاغلاب ةأفدملل قبسم ناكم زيهجت بجي:٤٥ ةداـــملا
ىوـتسم ىلع ةـيوــهــتــلاو ةــقرــتحملا تازاــغــلا فــيرصت عــم
 .تارمملا

ةلاــــسغلل قــــــــبسم ناــــــــكم زــــــــيهجت بـــــــجي:٥٥ ةداـــملا
صممب فيرصتلا ماظنو فيقوتلا ةيفنح عم ةيئابرهكلا

 .رشنملا ىوتسم ىلع

ىلع ءاملل مـــــــيسقت دادع بـــــــيكرت بجي:6٥ ةداـــــملا
 .نكسم لك ىوتسم

ةيحصلا تازيهجتلا ذيفنتو ميمصت بجي:75 ةداملا
اقبط هالعأ ةروكذملا نكامألا يف اهريفوت متيس يتلا
.ERTD ١.8 ـل

يحـــــصلا فرــــصلا تاوــــنق زييمت بـــــجي:٨٥ ةداــــملا
نأ نكميو .راطمألا هايمو هايملا عطاوقو ةرذقلا هايملاو
 .ةدحوم ةكبش ةلاح يف اصوصخ ،دحاو ىرجم ىلإ يدؤت

بنجتب ،ةبسانم تاونقب راطمألا هايم فيرصت بجيو
 .ةرشابم تاهجاولا قوف فيرصتلا

ةروسام لكل يولعلا ءزجلا يف ةيلوأ ةيوهت بكرت
RTD ـل وأERTD ١.8 ـل اقبط ةذفنمو ةممصم فيرصت
 .ةفلتخملا تاكبشلاو تاقرطلا لاغشأب قلعتملا

ةنهملا دعاوقل اقفو ءابرهكلا بيكرت بجي:٩٥ ةداملا
 .ةبولطملا ةدوجلا تاذ تادعملاب

:يتأي امل ةقباطم ءابرهكلا لاغشأ نوكت نأ بجيو

–١.٠١ E RTD”ةيئابرهكلا تابيكرتلا ذيفنت لاغشأ
 ،”ينكسلا لامعتسالا تاذ ينابملل
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 ،ةيندملا ةيامحلا تابلطتمو تايصوتو ةمظنأ–

 .زاغلانوس تابلطتمو تايصوتو ةمظنأ–

تازــيهجتلاب ،لقألا ىلع ،ناكم لك ىظحي نأ بجي
 : ةيتآلا

: سولجلا ةعاقل ةبسنلاب

)AD١+ AS١( ةءاــــــــــضإ )2( اــــــــــــــتطقـــن وأ )١( ةـــــــــــــــطــــــقــــــن–
،AD١وأ

 ،)T+P( ضرأب بشنم عم ،بشانم )٣( ةثالث–

 .ةزفلتلل يعامج يئاوه بشنم–

: ةفرغلل ةبسنلاب

،AS ةءاضإ )١( ةطقن–

 ،نايئابرهك )2( نابشنم–

ةفرغ( ةيسيئرلا ةفرغلا يف يعامج يئاوه بشنم–
 .)نيدلاولا

: خبطملل ةبسنلاب
 ،فقسلا يفAS ةءاضإ )١( ةطقن–

ةلواط حطس قوفT + بشنم عم٠6.٠ ةرطسم–
 ،لمعلا

 .)T+P( ضرأ بشنم عم ءابرهك بشانم )٣( ةثالث–

: مامحلا ةعاقل ةبسنلاب
،AS ةءاضإ )١( ةطقن–

 ،لسغملا قوف ةآرمو عفرم–

 .ءابرهك بشنم عم ةقصال ةرطسم–

: ضاحرملا ةعاقل ةبسنلاب
.AS ةءاضإ )١( ةطقن–

: رمملل ةبسنلاب
بسحVV وأAS ةءاضإ )2( اتطقن وأ )١( ةطقن–

.ميمصتلا

: رشنملل ةبسنلاب
 ،ةلوزعم ةوك ةءاضإ )١( ةطقن–

.ةيئابرهكلا ةلاسغلل قبسم بيكرت ناكم–

ماكحألا ىلع ةدايزو ،ةيجراخلا تاءاضفلل ةبسنلابو
ةيفتاهلا لباوكلا رورمل ةدمغألا صيصختل عضوتس يتلا

تاـــكـــبشلا مــــيــــــمصت نوـــكـــــــي نأ بـــــجـــــــي ،ىرـــخأ تاـــكـــــــبشو
مــيــظــنــتــلاو رــيــياــعــمــلــل اــقــباــطــم ةــيــجراخلا تازــيــهــجـــتـــلاو
 .اهب لومعملا

تاذ داومب ةراجنلا ذيفنت متي نأ بجي:06 ةداملا
عضولاو طبضلا ماكحأ ضرفت امك ،ةنهملا دعاوقل اقفو ،ةدوج
موـــــينمولألاب ةـــــــيجراخلا ةراــــــــجنلا زاــــــجنإ نــكميو .ديجلا
 .بشخلا وأ كيتسالبلا وأ

ةلمعتسملا ةداملا يبلت نأ بجي ،لاوحألا عيمج يفو
ماودلاو ءادألاو ةمواقملا لاجم يف ةينقتلا تابلطتملا لمجم
 .يتوصلاو يرارحلا ءادألاو ءاملاو ءاوهلل ةكاسملاو

تابلطتمل نكاسملا لخادم باوبأ بيجتست نأ بجيو
ماظنو ماتخألاو ةداملا عون قيرط نع لخدتلا دض نمألا
 .قلغلا

 : يتأي امل اقفو ةراجنلا زجنت نأ بجي:16 ةداملا

–١.٥E  RTDةيبشخلا ةراجنلل ةبسنلاب، 

–2.٥ E RTDةيندعملا ةراجنلل ةبسنلاب، 

ىرخألا عاونألاب ةقلعتملا ةيلودلا ريياعملاو دعاوقلا–
 .ةحرتقملا ةراجنلل

متيو ،ةينقت ةدمغأ )٤( ةعبرأ ريفوت بجي:٢6 ةداملا
تازـــــــيهجتلا مــــضت ،اــــهب لوــــــمعملا ريياعملل اقفو اهزاجنإ
لباكو فتاهلاو ءابرهكلاو زاغلاو ءاملاب ديوزتلاب ةقلعتملا
 .ةزفلتلا

ناخسل لعتشملا ناخدلا غيرفتل دمغ ريفوت بجي
زجنُت ،يلفسلا ءزجلاو يولعلا ءزجلا يف )2( نيتيوهتو ءاملا

 .خبطملا ةعاق ىوتسم ىلعC RTD ١٣.٣ ـلاقفو

جراخلل ةرشابم ةيدؤملا تاحتفلا بايغ ةلاح يفو
ممصم ةيوهت دمغ ريفوت بجي ،ضاحرملاو مامحلا يتعاقل
.C RTD ١٣.٣ـل اقفو

حطسألاو حطسألا ةكاسم ميمصت بجي:36 ةداملا
ةقفرملا ةيجراخلا تاحاسملاو ةبطرلا نكامألاو ،ةردحنملا

ذيفنتل تاطايتحالا عيمج رابتعالا نيعب ذخألاب ،نكسملاب
 .اهب لومعملا ريياعملاو دعاوقلل قباطم

ةينقتلا ةقيثولل اقفو اهذيفنتو اهميمصت بجيو
١.٤ E RTD.

: يتأي امك تايضرألا سيبلت زاجنإ بجي:٤6 ةداملا

يضرألا طالبلاب ،نكسلل ةلباقلا تاءاضفلل ةبسنلاب–
،ةلثامم ةيعون نم رخآ سيبلت لك وأ يفزخلا

تيـنارـغـلا تاـعـبرمب ،ةـكرـتشملا ءازـجألل ةـبسنــلاــب–
بيطشت عم ةديج ةيعون نم ،عملمو لوقصم ةقبطلا يداحأ

 ،ديج

زجنُت ،تاجردلا عافتراو تاجردلا ءاطغل ةبسنلاب–
 .ديجلا عونلا نم تينارغلاب

اقفو لاغشألا هذه لــمــــجــم ذـــيـــفــنـــــتو مــيـــمـــــصــت مـــتــيو
.E RTD ٣.6 ـل
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عيمج يحصلا فزخلاب سيبلت بجي:٥6 ةداملا
قوف رتم02,1 عافترا ىلع ةدتمملا خبطملا ةلواط تاهجاو
قوف اذكو ،خبطملا ةلواط ةطالب قوفو ةيلوقاشلا تاحاسملا
 .نرفلل صصخملا ءزجلا

نم وأ ماخرلا نم خبطملا ةلواط ةطالب نوكت نأ بجي
 .ةلثامم ةيعون تاذ ىرخأ ةدام يأ

يحص فزخب )٤( ةعبرألا مامحلا ناردج سيبلت بجي
 .رتم08,1 عافترا ىلع

ةهج لك لفسأ يحصلا فزخلا نم تاديطو عضوت
 .طئاح لكو رادج لكل ةيلخاد

لاغشألا هذــــه لــــمــــجــــم ذـــيـــفـــنــــتو ميـــمـــــصــــــت مــــتـــــيو
.E RTD ٣.6 ـل اقفو

ءازجألل ةيلفسلا ةقطنملا زييمت بجي:66 ةداملا
داومب ،خسولاو فلتلا يدافت دصق ةصاخ ةجلاعمب ةكرتشملا

 .صاخ ءالط يأ وأ ريغص ىصح وأ ةيفزخ

.E RTD ٣.6 ـل اقفو لاغشألا هذه ذيفنتو ميمصت متيو

عبارلا عرفلا
عمجم لكش يف زجنملا يدرفلا نكسلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ينارمعلا ميمصتلا

ةينارـــــــمعلا لاــــــــكشألا مهـــــــلتست نأ بــــجي:٧6ةداــملا
ناونعب ،”عمجملا يدرفلا” يف ةزجنملا تايانبلل ةيرامعملاو
ةيلحملا ةيديلقتلا لاكشألا نم ،ةمعدملا ةيوقرتلا تانكسلا

.نيلمعتسملل ةيلاحلا تابلطتملا مرتحتو

متي نأ بجي ،تاهجاولا نول ىلع ةدايز:٨6 ةداملا
.ةيلحملا عجارملا نم ةهجاولا رصانع طابنتسا

تايانبلل ةيجراخلا ناردجلا ميمصت بجي:٩6 ةداملا
دحيو ،سمشلا ةعشأل اهضرعت نم للقي لكشب اهزاجنإو
ةيعيبطلا ةءاضإلا لالغتساو اهيلإ يرارحلا برستلا نم
.صوصخلا ىلع ،ةيوهتلاو ةيتوصلا ةيهافرلا نامضو

،بونج /لامش هجوتلا بسح تايانبلا هيجوتب ىصويو
ةيانبلل ةيبرغلاو ةيقرشلا ةهجاولا نوكتت نأب حمسي لكشب
ةهجوملا ذفاونلا ةحاسم صيلقت بجيو .ةكرتشم ناردج نم
ةيوهتو ةءاضإب حمسي امب ىندألا دحلا ىلإ اقرشو ابرغ
.نيتيفاك

ةيرامعملا تاميظنتلا قيبطت ةاعارم بجي:0٧ ةداملا
ةجلاعمو ميمصت دنع يلحملا ثارتلا نم ةاحوتسملا ةينقتلاو
ثادحإ دصق كلذو ،نيلجارلل ةهجوملا ةاطغملا تاءاضفلا

ةضرعملا تاحاسملا صيلقتو حايرلل زجاوحو ةللضم قطانم
جيسنلا يف اهعقوم نوكي نأ بجيو .ةيجراخلا ناردجلل
  .مئالم لكشب اسوردم ينارمعلا

نيلجارلا تارمم داعبأ باسح متي نأ بجي:1٧ ةداملا
نوكتو ةينالقع ةفصب ،تانكسلا ىلإ لوخدلاب حمست يتلا

نم ةقبط ةطساوب ةيضرألا ةجلاعم زاجنإ نكميو .ةللضم
  .رخآ يلحم طيلبت يأ وأ ةحطسملا ةراجحلا وأ لمرلا

يناثلا يئزجلا عرفلا

يئاضفلا ميظنتلا

نم يئاضفلا ميظنتلا مهلتسي نأ بجي:٢٧ ةداملا
ةينقتلا تاميظنتلا راطإ نمض جردنيو ،يلحملا شيعلا طمن
.اهب لومعملا ءانبلل

يدرف” لكش يف تانكسلا زاجنإ بجي:3٧ ةداملا
ىلع ،اعبرم ارتم٠٥2 ةحاسمب ةيضرأ عطق قوف ”عمجم
ةيضرألا ةعطقلل ةيجراخلا دودحلا نوكت نأ بجيو .لقألا

 .يلحملا قايسلا عم مءالتي جايسب ةيمحم

جراخ ةينبملا ةحاسملا لقت نأ بجي ال:٤٧ ةداملا
ةحاسم جراخ ،ةعبرم راتمأ٠١١ نع ،ةيانب لكل ىنبملا
  .ءاضتقالا دنع ،ءانفلا

عم ،ةاطغمو ةقلغم تانكس زاجنإ نكمي:٥٧ ةداملا
زواجتي الو ةفاحلا ىلع رادج هيمحي ذفنملا لهس حطس

  .)2( نيرتم هعافترا

ةطالـــــبل دــــيجلا زاـــــــــــجنإلا ،ةاطغملاو ةقلغملاب دصقيو
ىلإ لوصولاب حمسي امب جردلا صفقل ،ةناسرخلا نم نكسلا
رادجو ةيجراخلا ةراجنلاو ةكاسملاو تاهجاولاو ،حطسلا
تالصولا عم ثالثلا ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلاو جايسلا

دنع ،زاغلاو ءابرهكلاو ريهطتلاو برشلل ةحلاصلا هايملاب
.ءاضتقالا

فقس وأ ءانفب تايانبلا دوزت نأ نكمي:6٧ ةداملا
ماجسنالاو يلحملا شيعلا طمن بلطتي امدنع ،ةبق لكش يف

.كلذ يرامعملا

سماخلا عرفلا

ةكرتشم ماكحأ

لوألا يئزجلا عرفلا

ءانبلا ماظن

ينطولا جوتنملا ىلإ عوجرلا نوكي نأ بجي:٧٧ ةداملا
يقرملل  ايلوأ ارايتخا ،تانوكمو تاجوتنمو ءانب داوم نم
لومعملا ةيعونلا ريياعم مارتحا ىلع رهسلا عم ،يراقعلا

افيكت رثكأ نوكت ةيلحم ءانب داوم لامعتساب ىصويو .اهب
 .ةيلحملا ةيرامعملا ةسدنهلا عم
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نأ بجي ،ةذختملا تارايتخالا نكت امهم:٨٧ ةداملا
عم ةلمعتسملا ءانبلا داومو ىّنبتملا ماظنلا امامت قفاوتي
رارقتسالاو نمألا لاجم يف اهب لومعملا ةمظنألاو ريياعملا

.ةيتوصلاو ةيرارحلا ةحارلا طورشو ماودلاو ةمواقملاو

لكشملا معدملا لكيهلا مادختساب ىصوي:٩٧ ةداملا
ارـــظـــن بوـــنجلا تاـــيالو يف لـــماحلا قوـــباـــطـــلاــــب ءاــــنــــب نــــم
.ةقطنملا زيمت يتلا ةيخانملاو ةيلازلزلا تايطعملل

نم ةلكشملا ةمعدملا لكايهلا نم ماظنلا اذه نوكتي
ةلسلستملا ،ةجرختسملا وأ ةيعيبطلا ةراجحلا وأ رجآلا

.ايدومعو ايقفأ اهنيب اميف

لزعب قلعتت ةصاخ ماكحأب دّيقتلا بجي:0٨ ةداملا
ةعيبط نكت امهم ،بونجلا تايالو ىوتسم ىلع ءانبلا داوم
.دمتعملا معدملا ماظنلا

ةلمعتسملا ةداملا يبلت نأ بجي ،لاوحألا عيمج يفو
ماودلاو ءادألاو ةمواقملا لاجم يف ةينقتلا تابلطتملا لمجم
.يتوصلاو يرارحلا ءادألاو ءاملاو ءاوهلل ةكاسملاو

ةددحملا ةينقتلا تافصاوملا مارتحا بجي:1٨ ةداملا
،مــــــعدملاو لـــــــــماحلا قوــــــباطلا زاـــــــــــجنإل ميظنتلا قيرط نع
يف اـهـيـلـع صوصنملا ةـيـمـيـظـنـتـلا ماـكــحألا اــهــنــم اــمــيس ال
باسحو ءانبلا دعاوقب ةقلعتملا ةيميظنتلا ةينقتلا قئاثولا
 .ءانبلا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيتوصلاو ةيرارحلا ةحارلا ريياعم

ماكحألل ةقباطم تانكسلا نوكت نأ بجي:٢٨ ةداملا
نينقتلا” نمضتملاCRTD 2.٣ /٤ يف ةدراولا ةيميظنتلا
 .”تايانبلل يرارحلا

ةيدحلا ميقلا تاصوحفل تانكسلا بيجتست نأ بجيو
سمشلا ةعشأ لوخدل ةيدحلا ميقلاو ءاتشلا يف ةرارحلا نادقفل

 .فيصلا يف

يتوصلا ىوتسملا زواـــجــــتـــــي ّالأ بـــــجــــــي:3٨ ةداملا
)A( Bd8و نكسلل ةلباقلا تاعاقلل ةبسنلاب٣)A( Bd٥٤
ءاـــــــضوــــضلا ثاــــــعـــبنا تاـــــيوتسم لجأ نم،ةمدخلا تاعاقل

 : زواجتت ال

–)A( Bd68نكسلل ةصصخملا تالحملل ةبسنلاب، 

–)A( Bd6ةيبقألاو ،ةكرتشملا ةكرحلل ةبسنلاب٧
 ،اهريغو

–)A( Bdلامعتسال ةهجوملا تالحملل ةبسنلاب١٩
.اقباس روكذملا كلذ ريغ رخآ

تاذ يناـــــــبملا نـــــــع ةـــــــجراخلا تاوصألل ةـــــــبسنـــــــلاـــــــبو
٤8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملل اقبطو ينكسلا لامعتسالا
،جيجضلا ةراثإ مظني يذلا٣٩٩١ ةنس ويلوي٧2 يف خرؤملا

A( Bd١٥(و ةيراهنلا ةرتفلل ةبسنلابBd6٧ )A( ذخأ نيعتي
 .ةيليّللا ةرتفلل

ةيميظنتلا ماكحألل ةقباطم تانكسلا نوكت نأ بجي
.C RTD ١.١.٣ يف ةدراولا

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةنّيعلا نكسلا

عومجمقفو ةنّيعلا نكسلا زاجنإ بجي:٤٨ ةداملا
ةررقملاو ،عورشملاب ةقلعتملا ةصاخلا ةينقتلا تافصاوملا

.هالعأ ةروكذملا ةماعلا ةينقتلا تافصاوملا عم قباطتلاب

بجي يذلا جذومنلا ةنّيعلا نكسلا لكشي:٥٨ ةداملا
.عورشملا يف نوبتتكملا هنياعي نأ

عوـنـلا نـم ةـنـّيــعــلا نــكسلا زاــجــنإ بجــي:6٨ ةداملا
.ىلوألا ةيانبلا لكيه مامتإ درجمب يعامجلا

نكسلل يجراخلا بناجلا زاجنإ مامتإ بجي:٧٨ ةداملا
ةقلغملا” ةغـــــــيصلا يف زـــــــجنملا يدرفلا عونلا نم ةنّيعلا

.نكس لوأ لكيه زاجنإ مامتإ درجمب ”ةاطغملاو

فلكملا ةيالولا ريدم ملتسي نأ بجي:٨٨ ةداملا
.ةنّيعلا نكسلا هلثمم وأ نكسلاب

ريدم هعّقوي رضحم يف ةنّيعلا نكسلا مالتسا لجسي
.يراقعلا يقرملاو هلثمم وأ نكسلا

،همالتسا درجمب ،ةنّيعلا نكسلا لكشي:٩٨ ةداملا
هسفنب بغري يذلا بتتكملا هنياعي نأ بجي يذلا جذومنلا

.لاغشألا مامتإ دعب هلغشيس يذلا نكسلا ةيعون ةفرعم يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا قحلملا

يراقعلا يقرملا دهعت نمضتملا طورشلا رتفد
طورش اذكو ةصاخلا ةينقتلا صئاصخلاب لفكتلل

.معدملا يوقرتلا نكسلا عورشم ذيفنت

: يراقعلا يقرملا نييعت

..............)ةكرشلا مسا / مسالاو بقللا( هلفسأ يضمملا انأ
.............................................................................................

ةفصب فرصتملا ......... يعامتجالا رقملا / ناونعلا
معدم يوقرت نكس ..................... عورشم زاجنإب دهعتأ ،......

ةـيـنـقـتـلا تاـفصاوـمـلـل اــقــبــط ،................................. .ـب عــقاو
.دهعتلا اذه يف ةدراولا ماكحألل و ةصاخلاو ةماعلا
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I- عورشملاب ةصاخلا ةينقتلا صئاصخلا

I -1ةيداملا تانوكملا:

معدم يوقرت نكس......................نم عورشملا نوكتي
زاجنإل ةصصخم ،عبرم رتم ............ .ـــب ةينبم ةحاسمو
 .ّرحلا قيوستلل ةهجوم تالحم .......

قــيوستــلــل ةــهــجوملا تالحملا تاــحاسم ةــبسن لـــثمت
نكسلل ةلباقلا ةيلامجإلا ةحاسملا نم ةئاملاب ...........ّرحلا
 .ةمعدملا ةيوقرتلا تانكسلاب ةصاخلا

I -تانكسلل ةينقتلا صئاصخلاو تافصاوملا٢ :

صئاصخلاو تافصاوملا مارتحاب يراقعلا يقرملا دهعتي
،تازيهجتلاو ةكرتشملا ءازجألا لمجمو تانكسلل ةينقتلا

اهمدق امكو عورشملل ينقتلا فلملا يف ةنيبم يه امك
،ةيئالولا  ةينقتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلاو يراقعلا يقرملا

: يتأي امل اقفو

اقفو ةدعملا عورشملاب ةصاخلا ةينقتلا صئاصخلا–
 ،تايانبلا ءازجأ بسح ةلصفملا ةماعلا ةينقتلا تافصاوملل

تامولعملا ةفاكل ةلماشلا عورشملل ةينقتلا ةقاطبلا–
اهتيعونو ،ةمعدملا تانكسلا ددعو ،عقوملا ةيضرأب ةقلعتملا

بسح صيصختلا ةعيبط قفو طسقلا ديدحت اذكو اهتحاسمو
،ّرحلا قيوستلل ةهجوملا تالحملا( ةهجوملا ةحاسملاو اهددع
 .)...ضرألا تحت قباوطلاو تارايسلا فقاومو

معدملا يوقرتلا نكسلل ةنوكملا رصانعلا فصو لّصفي
جذومنلا اذه قحلي .قحلملاب قفرت ةيفصو ةقاطب بسح
.ميماصتلا ىلع عيبلا دقعب ايرابجإ  ،هؤلم بجي يذلا

II -عورشملا ذيفنت طورش :

II -1عورشملا زاجنإ لاجآ :

،ارهش ............................ .ـب عورشملا زاجنإ لاجآ ددحت
.ءانبلا ةصخر رودص خيرات نم ءادتبا

II -ءانبلا داوم ةيعونو لاغشألا ذيفنت٢ :

زاجنإ لاغشأ ذيفنت متي نأب يراقعلا يقرملا دهعتي
قئاثولاو تافصاوملل اقبطو ةنهملا دعاوقل اقفو عورشملا
 .اهب لومعملا ةينقتلا ريياعملا اذكو اهيلع قداصملا ةينايبلا

طورشلاو ريياعملا تاجتنملاو داوملا يّبلت نأ بجي
قيرط نع اهيلع قّدص يتلا ةينطولا لوادجلا يف ةددحملا
 .ميظنتلا

ىدحإ صاقنإ يف ببستي رييغت يأ لكشي نأ نكمي
ةـــــــقفاوم ةـــــــلاح يف ادع اــــم ،خسفلا يف اببس ،نكسملا تايعون
مالعإو ،نكسلاب فلكملا يئالولا ريدملا فرط نم ةبوتكم
 .نكسلل ينطولا قودنصلا

II -3لاغشألا قالطنا :

زاجنإ لاغشأ يف قالطنالاب يراقعلا يقرملا دهعتي
ىلع لوصحلا دعب ،دح ىصقأك ،)١( رهش لجأ يف عورشملا

دــهــعــت يتــلا لاــجآلا يف عورشملا زاــجـــنإبو ،ءاـــنـــبـــلا ةصخر
 .اهبجومب

لـــثمم عـــم لاـــغشألا قالـــطـــنا دـــنـــع رضحـــم دادــــعإ مــــتــــي
نــم بلــط ىلع ءاــنــب ،نــكسلاــب ةــفــلــكملا ةــيــئالوــلا ةـــيرـــيدملا
نكسلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا موقتو .يراقعلا يقرملا

 .لاجآلا مارتحاو لاغشألا مدقت مييقتب

II -ةيانبلا ةبقارمو لاغشأو تاساردلا دوقع٤ :

وأ ةقفص ماربإب،هباسح ىلع ،يراقعلا يقرملا دهعتي
ةيانبلل ةينقت ةبقارمو ةعباتمو لاغشأو ةسارد تاقفص ةدع
 .نيلهؤم ءاكرش عم

ةمدخلاب )CTC( ءانبلل ةينقتلا ةبقارملا ةئيه فلكتت
ةيقافتالا صنت نأ بجيو ،ةيانبلل ةينقتلا ةبقارملاب ةقلعتملا
ىلع ةقداصملاب قلعتملا بناجلا نع ةدايز ،اهب ةصاخلا
،رهشأ ةثالث لك ،ميلست ىلع ،”ةشرولا ةعباتم”و تاططخملا

ةداضملا ريياعملا قفو تزجنأ لاغشألا نأ دهشي اريرقت
ةخسن لاسرإب يراقعلا يقرملا موقيو .اهب لومعملا لزالزلل
 .نكسلاب فلكملا يئالولا ريدملا ىلإ ايرود ،ريرقتلا اذه نم

،عورشملا ةرتف لاوط يراقعلا يقرملا ىلع اضيأ نيعتيو
تاسارد بتكم عم لاغشألل ةصاخ ةبقارم ةيقافتا ماربإ

 .دمتعم

يراقعلا يقرملا فرط نم ةمربملا دوقعلا نم خسن ّغلبت
ةــــــئيهو ةـــــيراشتسالا تاــــــساردلا بحاصو نيدقاعتملا عم
تاسسؤم وأ / ةسسؤمو )CTC( ءانبلل ةينقتلا ةبقارملا
رـيدـم ىلإ ،ةـعـباـتملاـب فــلــكملا تاساردــلا بتــكــمو زاــجــنإلا
.نكسلاب فلكملا ةيالولا

ىوتسم ىلع دوقعلا نم خسن دوجو تبثت ةداهش لسرت
قودـنصلـل ةـيـئالوـلا ةـلاـكوـلا ىلإ نــكسلــل ةــيــلحملا ةــيرــيدملا
قاقحتسالا يراقعلا يقرملا دادعإ ءانثأ ،نكسلل ينطولا
.عفدلل لوألا

II -تانكسلا نع لزانتلا٥ :

ةنوكملا تانكسلا لمجم عيبب يراقعلا يقرملا دهعتي
موسرملا ماكحأل اقبط نيلهؤملا نينتقملل طقف عورشملل
قفاوملا١٣٤١ ماع لاوش62 يف خرؤملا٥٣2-٠١ مقر يذيفنتلا

 .هالعأ روكذملاو ممتملا و لدعملا  ،٠١٠2 ةنس ربوتكأ٥
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يقرملا ىلإ تانكسلا نم نيديفتسملا ةمئاق لسرتو
دــعــب نــكسلاــب فــلــكملا يلحملا رــيدملا فرــط نــم يراــقــعــلا
ينطولا قودنصلا فرط نم ةيلهألا طورش نم ققحتلا
 .نكسلل

II -6ةشرولا ةبقارمو ةعباتم :

عضو ،ةشرولا ةدم لاوط ،يراقعلا يقرملا ىلع نيعتي
،ةلهؤملا ةينقتلا حلاصملا فرصت تحت تامولعملا ةفاك
.عورشملا ةبقارمو ةعباتم نم نكمتلل

رــــتاــــفد ةــــفاك مــــــهفرصت تحت عضي ،راطإلا اذه يفو
براجتلا جئاتنو ةينقتلا ةبقارملا رتفد كلذ يف امب ،ةشرولا

 .ذيفنتلا تافلم اذكو

لاسرإب يراقعلا يقرملا دهعتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
فلكملا يئالولا ريدملا ىلإ رهشأ )٣( ةثالث لك يلحرم ريرقت
ةيقرتلا يف ةلدابتملا ةلافكلاو نامضلا قودنص ىلإو ،نكسلاب
 .ةيراقعلا

ةياهن لبق لصي نأ بجي يذلا ريرقتلا اذه صنيو
مدقت ةلاح ىلع ،هب صاخلا يثالثلل يلاوملا رهشلل لوألا دقعلا
تارارقلاو ،ةعقوتملا وأ تأرط يتلا ةمهملا ثادحألاو عورشملا
.ةديج طورش يف عورشملا ةعباتم نيكمتل اهذاختا بجاولا

II -تادهعتلا مارتحا٧ :

ةنيبم يه امك عورشمللةينقتلا تافصاوملا قفرت
فرط نم دعملا ةيضرألا عيب دقعل قفارملا طورشلا رتفدب
ماكحأل اقبط هنم أزجتي ال اءزج لكشتو ،ةلودلا كالمأ ةرادإ
ماع ةيناثلا ىدامج١١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا

تايفيكو طورش ددحي يذلا١١٠2 ةنس ويام٤١ قفاوملا2٣٤١
ةـلودـلـل ةصاخلا كالـمألل ةــعــباــت ةــيضرأ عــطــق نــع لزاــنــتــلا

 .ةلودلا فرط نم ةمعدملا تانكسلا جمارب ءاشنإل ةهجومو

ةحص ،دهعتلا اذه ىلع عّقوملا يراقعلا يقرملا دكؤي
تاـــــــفصاوملا ةــــــــفاك مارـــــــتحاب دهعتيو ،ةمدقملا تامولعملا

 .اهنمضتت يتلا تادهعتلاو

..................... يف ،............... .ـب ررح

،هيلع قدوصو ئرق

 يراقعلا يقرملا

)متخ ، هيلع قداصم ءاضمإ ،ةفصلا ،مسالا ،بقللا(

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

قــــــــــــفاوملا٩3٤1ماــــــع لوألا عـــــيبر٥1 يفخرؤــــــــــــــــم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٧10٢ ةنس ربمسيد٤
.ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١  ماــــع لوألا عــــيـــــبر٥١ يف خرؤم رارـــــــــــــق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،٧١٠2 ةنس ربمسيد٤ قفاوملا

2١-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت
2٩٩١ ةنس رياني٩ قفاوملا2١٤١ ماع بجر٤ يف خرؤملا

،ةيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا ثادـحإ نـمضتملاو
ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ،ممتملاو لّدعملا
: ةيديلقتلا

ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رورعز نب يركش –
،اسيئر ،ةيديلقتلا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،عماوج بيجن –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ ديس ناسح –

نيوكتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يتامس ةميلس –
،نيينهملا ميلعتلاو

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يرتنع نيدلا زع –

،ةحايسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينامعن قــحلا دـــبع –

ةرسألاب ةفلكملا ةريزولا لثمم ،قارح كلاملا دبع –
،ةأرملا اياضقو

ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل ماعلا ريدملا ،ماعوب لامك –
،فرحلاو ةيديلقتلا

ةفرغلا فرط نم نيعم يفرح ،خوشخشوب يندم –
،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا

ةلاكولا يمدختسمل بختنملا لثمملا ،زيق ديمح –
،ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا

نم ناّنيعم ناوضع ،ةشئاع طولخو يملاس فسوي –
يف امهتاءافكل ،ةيديلقتلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا فرط

.لاجملا

ماـــع ةــجحلا يذ22 يف خرؤــملا رارـــقلا ماـــكحأ ىـــغلت
نييعت نمضتملاو٤١٠2 ةنس رــبوــتكأ6١ قفاوـــملا٥٣٤١
،ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ
.لدعملا

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


