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٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع نابعش٩
3م٨10٢ ةنس ليربأ٥٢

قـفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٧يفخرؤم٣0-٨1 مقر نوناق
ةينازيملا ةيوست نمضتي ،٨10٢ ةنس ليربأ٣٢
.٥10٢ ةـــــنسل

––––––––––

،ةيروهمجلا سـيـئر ّنإ

٠٤١و8٣١و6٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم١8١و9٧١و٤٤١و

عيبر٤١ يف خرؤملا٤٠-٠8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠89١ ةنس سرام لوأ قفاوملا٠٠٤١ ماع يناثلا

يبــــعشلا سلــــجملا لــــبــــق نــــم ةــــبــــقارملا ةــــفــــيــــظو ةسراــــممب
،ينطولا

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

مرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠99١ ةنس تشغ5١ قفاوملا١١٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع رفص9١ يف خرؤملا٠2-59 مقر رمألا ىضتقمبو–
سلجمب قلعتملاو599١ ةـــــــنس وــــــــيلوي٧١ قفاوــــــــملا6١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا

عيبر9١ يف خرؤملا٧٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو5٠٠2 ةــنس لـــيرـــبأ82 قــــفاوملا62٤١ ماــــــــع لوألا

  ،ممتملاو لدعملا ،تاقورحملاب

عيبر8 يف خرؤملا٠١-٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا6٣٤١ماع لوألا

،5١٠2 ةنسل  ةيلاملا نوناق

ماع لاوش٧ يف خرؤملا١٠-5١ مقر رمألاىضتقمبو–
نوـــناــق نـمـــضـــتــملاو5١٠2 ةــنــــس وـــيـلوــــي٣2 قــــفاوــــملا6٣٤١
،5١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

،ةبساحملا سلجم ةراشتسا دعبو–

  ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ليخادملاو لصاوحلاو تاداريإلا غلبم ردق:ىلوألا ةّداملا
ةــلودــلل ةـماــعـلا ةـيـنازــيـملل ةيــئاـهـنلا تاقــفـنلا ىلع ةقــبطملا
فالآ ةـــعـــبرأب ،5١٠2 ةــنس رــبــمسيد١٣ ةــياــغ ىلإ ةـــلـــجسملا

نيعستو ةتسو ةئامعبسو ارايلم نيتسو ةثالثو ةئامسمخو
رشع ةتسو ريناند ةعبسو فالآ ةسمخو ةئامعبرأو انويلم

بسح عيزوتلل اقفو )جد6١,٧٠٠.5٠٤.69٧.٣65.٤( اميتنس
.نوناقلا اذهب قحلملا " أ " لودجلا عوضوم ،ةعيبطلا

ةينازيملا تاقفنل ةيئاهنلا جئاتنلا تددح:٢ ةّداملا
ةئامعبرأو فالآ ةعبس : غلبمب5١٠2 ةنسل ةلودلل ةماعلا

نيـــــثالثو نينــــثاو ةئاـــــــــمثالثو ارايلـــــــم نيرـــــــــشعو ةعبرأو
ةــئاــمثالثو اــفــلأ نيـعـــــــستو ةـــــتـسو ةــــــئاــمــــعـســــتو انوــــــــــيلـم
اـــمـــيـتــنس نيناــمـــثو  ةـــيــــناــــمــــثو رـيــــناــــند ةــــعــــبــسو
 : هنم صصخي ثيح ،)جد699.2٣٣.٤2٤.٧.٧٠٣,88(

ةـئاـمـثالـثو اراـيــلــم نوــتسو ةــئاــمــتسو فالآ ةــعــبرأ٭
افلأ نونامثو دحاوو ةئامسمخو انويلم نوسمخو ةعستو
نوـــعـــبسو ةـــعستو اراـــنـــيد نوـــعستو ةـــعـــبرأو ةــــئاــــمسمــــخو

رــيــيستــلا تاــقـــفـــنـــل )جد9٧,٤95.١85.95٣.٠66.٤( اــمــيــتــنس
اذــهــب قــحــلملا "ب" لودــجــلــل اــقــبــط تارازوـــلا بسح ةـــعزوـــم
،نوناقلا

نانثاو ارايلم نونامثو ةعستو ةئامسمخو نافلأ٭
اـــفـــلأ نوـــعـــبسو ةـــعــــبسو ةــــئاــــمــــعــــبسو اــــنوــــيــــلــــم نورشعو
نوــعستو ةــيــناــمــثو اراــنــيد نوــعــبسو  ةــعــبرأو ةــئاــمـــعستو

زــيــهــجــتــلا تاــقــفــنــل )جد89,٤٧9.٧٧٧.22٠.985.2( اــمــيــتـــنس
"ج" لودجلل اقبط تاعاطقلا بسح ةعزوم )ةيئاهن تامهاسم(
،نوناقلا اذهب قحلملا

نوســـــــمخو ةئامــــــعستو ارايلم نوعبسو ةعبرأو ةئام٭
ةينامثو ةئامعبسو افلأ نوثالثو ةتسو ةئامتسو انويلم
)جد١١,8٣٧.6٣6.٠59.٤٧١( اميتنس رشع دحأو ارانيد نوثالثو
.ةعقوتملا ريغ تاقفنلل

ةـينازـيملا تايلـمعب صاـخلا يـئاهنلا زــجعلا غـلب :٣ ةّداملا
نيفلأ : ةــنيزخلا فوــشكمو حاـتمل صـصخملاو5١٠2 ةـنسل
انويلم نيثالثو ةتسو ةئامسمخو ارايلم نيتسو ةئامنامثو
نينـثاو راـنـيد ةـئاـمـثالــثو اــفــلأ نيعستو دــحاوو ةــئاــمسمــخو
 .)جد2٧,٠٠٣.١95.6٣5.٠68.2( اميتنس نيعبسو

ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا دئاوف صصخت:٤ ةّداملا
ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ةلجسملا ةلفقملا وأ ةافصملا

نيعستو ةسمخو ةئامتسو فالآ ةثالث : ـب ردقت يتلا5١٠2
ةعستو نيتئامو انويلم نيعبسو ةعستو نيتئامو ارايلم
تاميتنس ةثالثو ارانيد نيرشعو ةتسو ةئامو افلأ رشع
فوشكـــــــــمو حاــــــــــتــــــــــم باسحل ،)جد٣.9١2.9٧2.596.62١,٣٠(
.ةنيزخلا

نيناوق
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تاـباسح ةدصرأل يفاصلا يباـجـيإلا رـيـغـتـلاـب قـلـعــتــي اــمــيــف
،ضارتقالا

اـــنوـــيـــلـــم نيعـــبرأو ةـــيـــناـــمـــثو ةـــئاـــمــــعستو اراــــيــــلــــم ٭
ارانيد نيسمخو ةثالثو ةئامنامثو فالآ ةرشعو ةئامسمخو
اـــمـيـف )جد8٤,٣58.٠١5.8٤9.١( اـمـيــتـنس نيـعـبرأو ةــيــناــمــثو
.ةمهاسملا تاباسح ةدصرأل يبلسلا يفاصلا ريغتلاب قلعتي

فوشكمو حاتم باسحل يلامجإلا زجعلا ددحي:٧ ةّداملا
رييالم ةتسو ةئامنامثو نيفلأ : غلبمب5١٠2 ةنسل ةنيزخلا

افلأ نيرشعو ةئامنامثو انويلم نيعبرأو ةثالثو نيتئامو
اميتنس نيسمخو ةسمخو ارانيد نينامثو دحاوو ةئامنامثو
.)جد٣٤2.6٠8.2.٠28.١88,55(

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣2 قفاوملا9٣٤١ ماع نابعش٧يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

رييست نع ةمجانلا رئاسخلا صصخت:٥ ةّداملا
ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ةلجسملا ةلودلا نيد تايلمع
ةئامو نييالم ةتسو ةئامعبرأو رايلم : ـب ردقت يتلا5١٠2
نيناــمــثو راــنــيد نيعــبسو دــحاوو ةــئاــمــتسو اــفــلأ نيسمــخو

فوشكــــمو حاــــتــــم باسحل ،)جد٠8,١٧6.٠5١.6٠٤.١( اـمـيـتـنس
.ةنيزخلا

حاتمل ةصصخملا ةيفاصلا تاريغتلا تغلب:6 ةّداملا
:5١٠2  ةيلاملا ةنسلل ةنيزخلا فوشكمو

ةعبسو ارايلم نيعبسو ةتسو ةئامعبسو فالآ ةثالث٭
نيعستو ةئامعبسو افلأ نيعبسو ةتسو انويلم نينامثو
)جد65,٠9٧.6٧٠.٧8٠.6٧٧.٣( اميتنس نيسمخو ةتسو ارانيد
تاـباسحلا ةدصرأل يفاصلا يبـلسلا رـيـغـتـلاـب قـلــعــتــي اــمــيــف
 ،ةنيزخلل ةصاخلا

ةسمخو ةئامعبرأو ارايلم نيثالثو ةينامثو ةئام٭
ةيناـمثو ةئامتسو افلأ نينامثو ةعستو نيتئامو انويلم نيسمخو
)جد89,8٠6.982.55٤.8٣١( اميتنس نيعستو ةينامثو ريناــند

٥10٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا
"أ" لودجلا

)جد( رانيدلاب

ةلودلا تاداريإ
نوناق تاريدقت
يليمكتلا ةيلاملا

ةيداعلا دراوملا.1

ةيئابجلا تاداريإلا1.1

بئارضلا لصاح١٠2-١٠٠
 ةرشابملا

ليجستلا لصاح١٠2-2٠٠
عباطلاو

موسرلا لصاح١٠2-٣٠٠
لامعألا ىلع ةفلتخملا

ةميقلا ىلع مسرلا اهنم(
تاجوتنملا  ىلع ةفاضملا
)ةدروتسملا

ريغ بئارضلا لصاح١٠2-٤٠٠
ةرشابملا

 كرامجلا لصاح١٠2-5٠٠

 )1( يعرفلا عومجملا

980.740.000.000

84.900.000.000

989.030.000.000

600.500.000.000

4.000.000.000

557.700.000.000

2.616.370.000.000

1.035.125.899.828,09

84.713.301.911,55

829.060.310.119,45

486.499.537.160,61

1.501.262.339,22

409.972.439.576,11

2.360.373.213.774,42

105,55

99,78

83,83

81,02

37,53

73,51

90,21557

54.385.899.828,09

186.698.088,45-

159.969.689.880,55-

114.000.462.839,39-

2.498.737.660,78-

147.727.560.423,89-

255.996.786.225,58-

5,55

0,22-

16,17-

18,98-

62,47-

26,49-

9,78-

زاجنإلاتازاجنإلا
% ـب

% ـبةميقلاب

قرافلا



٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع نابعش٩
5م٨10٢ ةنس ليربأ٥٢

)عبات( "أ" لودجلا
)جد( رانيدلاب

ةلودلا تاداريإ
نوناق تاريدقت
يليمكتلا ةيلاملا

 ةيداعلا تاداريإلا٢-1

كالمألا لخد لصاح١٠2-6٠٠
ةينطولا

ةفلتخملا لصاوحلا١٠2-٧٠٠
ةينازيملل

ةيماظنلا تاداريإلا١٠2-8٠٠

)٢( يعرفلا عومجملا

ىرخألا تاداريإلا٣-1

ىرخألا تاداريإلا

)٣( يعرفلا عومجملا

 ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا .٢

ةيلورتبلا ةيابجلا١٠2-١١٠

تاداريإلل ماعلا عومجملا

22.000.000.000

152.000.000.000

–

174.000.000.000

439.390.000.000

439.390.000.000

3.229.760.000.000

1.722.940.000.000

4.952.700.000.000

79.224.005.362,68

173.786.697.119,43

61.406.644,00

253.072.109.126,11

227.411.082.106,63

227.411.082.106,63

2.840.856.405.007,16

1.722.940.000.000,00

4.563.796.405.007,16

360,11

114,33

–

145,44

51,76

51,76

87,96

100

92,15

57.224.005.362,68

21.786.697.119,43

61.406.644,00

79.072.109.126,11

211.978.917.893,37-

211.978.917.893,37-

388.903.594.992,84-

–

388.903.594.992,84-

260,11

14,33

–

45,44

48,24-

48,24-

12,04-

0,00

7,85-

زاجنإلاتازاجنإلا
% ـب

% ـبةميقلاب

قرافلا

ةنسلل رييستلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا تاكالهتسالاو ةحوتفملا تادامتعالل ةيرازولا رئاودلا بسح عيزوتلا
٥10٢ةيلاملا
"ب" لودجلا

)جد( رانيدلاب

تارازولا

٥10٢ةنستادامتعا

ةيلاملا نوناق
ةنسل يليمكتلا

٥10٢
ةيروهمجلا ةسائر

لوألا ريزولا حلاصم

ينطولا عافدلا

تاعامجلاو ةيلخادلا
ةيلحملا

ةيجراخلا نوؤشلا

لدعلا

ةيلاملا

 ةقاطلا

8.387.854.000

3.683.124.000

1.047.926.000.000

586.812.042.000

42.251.388.000

77.588.291.000

92.422.138.000

46.832.108.000

8.553.278.000

3.905.327.000

1.065.757.000.000

596.934.336.000

44.849.747.000

78.544.612.000

95.794.902.000

46.887.138.000

5.660.227.380,97

3.726.695.109,77

1.059.472.102.203,74

540.343.411.609,38

42.555.960.077,26

72.407.967.977,27

79.600.165.435,63

42.401.817.662,71

2.893.050.619,03

178.631.890,23

6.284.897.796,26

56.590.924.390,62

2.293.786.922,74

6.136.644.022,73

16.194.736.564,37

4.485.320.337,29

66,18

95,43

99,41

90,52

94,89

92,19

83,09

90,43

ةكلهتسملاةعجارملا

بسن
كالهتسالا

قراوفلا
ةميقلاب



ـه٩٣٤1 ماع نابعش٤٢٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ليربأ٥٢ 6

)عبات( "ب" لودجلا

)جد( رانيدلاب

تارازولا

٥10٢ةنستادامتعا

ةيلاملا نوناق
ةنسل يليمكتلا

٥10٢
ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا
مجانملاو ةعانصلا
ةراجتلا
ةينيدلا نوؤشلا

فاقوألاو
نيدهاجملا
ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو

لقنلا
ةينطولا ةيبرتلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

يرحبلا ديصلاو
ةيمومعلا لاغشألا
حالصإو ناكسلاو ةحصلا
تايفشتسملا
ةفاقثلا
لاصتالا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
يملعلا
تايجولونكتو ديربلا
 لاصتالاو مالعإلا
ناملربلا عم تاقالعلا
ميلعتلاو نيوكتلا
نيينهملا
نارمعلاو نكسلا
ليغشتلاو  لمعلا

يعامتجالا نامضلاو
ينطولا نماضتلا

ةرسألاو
دراوملاو يرحبلا ديصلا
ةيديصلا
 ةضايرلاو بابشلا

يعرفلا عومجملا
ةكرتشملا فيلاكتلا
 ماعلا عومجملا

21.364.492.000

5.544.058.000

24.466.345.000

27.068.643.000

252.333.450.000

6.269.283.000

12.732.139.000

746.643.907.000

255.301.097.000

–

20.150.760.000

381.972.062.000

25.789.795.000

18.985.961.000

300.333.642.000

3.985.130.000

276.609.000

50.803.924.000

22.870.480.000

235.093.821.000

131.883.688.000

2.417.248.000

40.641.561.000

4.492.831.040.000

479.447.454.000

4.972.278.494.000

23.459.556.000

5.644.761.000

24.619.345.000

27.068.643.000

252.386.765.000

4.252.259.000

12.776.322.000

752.643.907.000

–

279.565.426.000

20.150.760.000

387.472.062.000

26.189.795.000

20.118.680.000

300.513.642.000

4.039.683.000

279.861.000

50.803.924.000

22.870.480.000

235.163.821.000

131.944.554.000

–

41.741.561.000

4.564.932.147.000

407.346.347.000

4.972.278.494.000

21.126.450.745,44

4.436.294.526,54

19.618.699.894,86

25.429.425.744,17

255.648.469.319,82

12.667.378.891,78

12.227.311.387,21

718.553.916.858,71

–

257.500.903.388,34

17.302.738.928,16

385.846.933.591,48

21.766.434.050,64

19.993.149.051,52

276.917.272.305,19

3.492.130.861,39

232.388.553,57

41.012.473.114,90

17.860.732.677,86

181.745.981.940,38

127.529.077.684,22

–

33.625.918.402,90

4.300.702.429.375,81

359.657.152.218,98

4.660.359.581.594,79

2.333.105.254,56

1.208.466.473,46

5.000.645.105,14

1.639.217.255,83

3.261.704.319,82-

8.415.119.891,78-

549.010.612,79

34.089.990.141,29

–

22.064.522.611,66

2.848.021.071,84

1.625.128.408,52

4.423.360.949,36

125.530.948,48

23.596.369.694,81

547.552.138,61

47.472.446,43

9.791.450.885,10

5.009.747.322,14

53.417.839.059,62

4.415.476.315,78

–

8.115.642.597,10

264.229.717.624,19

47.689.194.781,02

311.918.912.405,21

90,05

78,59

79,69

93,94

101,29

297,90

95,70

95,47

–

92,11

85,87

99,58

83,11

99,38

92,15

86,45

83,04

80,73

78,10

77,28

96,65

–

80,56

94,21

88,29

93,73

ةكلهتسملاةعجارملا

بسن
كالهتسالا

قراوفلا
ةميقلاب



٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع نابعش٩
7م٨10٢ ةنس ليربأ٥٢

تاعاطقلا بسح٥10٢ ةنسل زيهجتلا ةينازيم ناونعب ةحوتفملا تادامتعالا عيزوت
"ج" لودجلا

)جد( رانيدلاب

قداصملا تادامتعالا
ةيلاملا نوناق اهيلع

 يليمكتلا

تادامتعالا
نوناق ةعجارملا
يليمكتلا ةيلاملا

تادامتعالا
٥10٢ ةنسل ةأبعملا تاعاطقلا

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

تامدخلا معد
ةجتنملا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

نيوكتلاو ةيبرتلا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

ىلع لوصحلا معد
نكسلا

ةفلتخم عيضاوم

ةيدلبلا تاططخملا
ةيمنتلل

يعرفلا عومجملا
رامثتسالل

طاشنلا معد
يداصتقالا
تاصيصخت(

تاباسحل
ةصاخلا صيصختلا

ةبسن ضيفختو
)دئاوفلا

ةيليمكتلا جماربلا
تايالولا ةدئافل

تاقفنل يطايتحا
 ةعقوتم ريغ

يعرفلا عومجملا
سأرب تايلمعلل
لاملا

ةينازيم عومجم
زيهجتلا

5.541.000.000,00

314.551.200.000,00

50.487.600.000,00

1.076.360.236.000,00

233.044.300.000,00

197.569.800.000,00

264.748.000.000,00

502.336.000.000,00

100.000.000.000,00

2.744.638.136.000,00

741.891.200.000,00

70.000.000.000,00

224.919.494.000,00

1.036.810.694.000,00

3.781.448.830.000,00

5.541.000.000,00

314.551.200.000,00

51.372.600.000,00

1.076.360.236.000,00

233.044.300.000,00

197.569.800.000,00

334.748.000.000,00

502.336.000.000,00

100.000.000.000,00

2.815.523.136.000,00

741.891.200.000,00

–

224.034.494.000,00

965.925.694.000,00

3.781.448.830.000,00

1.577.900.000,00

195.964.220.000,00

14.094.582.189,00

409.143.752.625,77

129.547.250.000,00

47.087.048.962,00

329.669.358.000,00

800.325.756.573,00

100.395.479.625,21

2.027.805.347.974,98

561.217.430.000,00

–

–

561.217.430.000,00

2.589.022.777.974,98

3.963.100.000,00

118.586.980.000,00

37.278.017.811,00

667.216.483.374,23

103.497.050.000,00

150.482.751.038,00

5.078.642.000,00

297.989.756.573,00 –

395.479.625,21–

787.717.788.025,02

180.673.770.000,00

–

224.034.494.000,00

404.708.264.000,00

1.192.426.052.025,02

71,52

37,70

72,56

61,99

44,41

76,17

1,52

59,32-

0,40-

27,98

24,35

–

100,00

41,90

31,53

% ـب ةميقلاب

تادامتعالا قراوف



ـه٩٣٤1 ماع نابعش٤٢٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ليربأ٥٢ 8

ةّيميظنتميسارم
خرؤملا٣٤2-٧١ مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو–

٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماـع ةدــعــقـلا يذ52 يف
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا68١-٣9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣99١ ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤١٤١ ماع رفص٧ يف

ليربأ٧2 يف خرؤملا١١-١9 مقر نوناقلا قيبطت تايفيك
لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا١99١ ةنس

،ممتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا

: يتأي ام مسري

نم٣ رركم2١ ةداملا ماـــكحأل اــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا١١٤١ ماع لاوش2١ يف خرؤملا١١-١9 مقر نوناــقـــلا

ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو ممتملا ،١99١ ةنس ليربأ٧2
٧ يف خرؤملا68١-٣9 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠١ ةداملا

مــمـــتملا ،٣99١ ةــنس وــيـــلوـــي٧2 قـــــفاوملا٤١٤١ ماـــــع رـــــفص
ةعفنملاب حيرصتلا ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو
تاذ ءابرهكلا لقن زكارم زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا
ىـــنـــبـــلا عـــباـــطـــل ارــظـــن ،ةـــيـــتآلا ادـــج يلاـــعـــلاو يلاــــعــــلا طــغضلا
يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو ةماعلا ةعفنملا تاذ ةيتحتلا
: ةيلمعلا هذهل

: فلشلا

.فك٠6/III٠22 فلشلا زكرم

: طاوغألا

.فك٠22/٠6 ةيفاسعلا زكرم

:ةياجب

.فك٠6/II٠22وبقأ زكرم

: تسغنمات

.فك٠6/٠٣ لامش تسغنمات زكرم

. فك٠6/٠٣ قرش تسغنمات زكرم

.فك٠6/٠٣ بونج تسغنمات زكرم

.فك٠6/٠٣ نيقهيت زكرم

: ناسملت

.فك٠٠٤/٠22 بونج ناسملت زكرم

.فك٠6/II٠22 ناسملت زكرم

ماــعناـبــعش٥ يـفخّرؤـم٨11-٨1مـقر يذــيفـنت موــسرــم
نـمــضـتي ،٨10٢ ةـنــسلــيرــبأ1٢قــفاوـــملا٩٣٤1
ةقلعتــملا ةيـلـمعـلل ةيــموـمـعلا ةعفـنـملاب حـيرـصـتلا
يلاــعلا طـغـضلا تاذ ءاــبرـهــكلا لــقن زــكارــم زاــجنإب
.ادج يلاعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤١ يف خرؤملا٠٣-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠99١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

لاوش2١ يف خرؤملا١١ -١9   مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا١99١  ةنس ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

يذ22 يف خرؤملا١٠-2٠  مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٠٠2 ةـنس رــيارــبــف5 قـــفاوملا22٤١ ماـع ةدــعــقــلا

،مّمتملاو  لدعملا ،تاونقلا ةطساوب زاغلا عيزوتو ءابرهكلاب

ىدامج9١  يف خرؤملا٠١ -٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي9١ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــــع ىلوألا

، لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلاراطإ يف ةئيبلا ةيامحب

يذ٧١يـف خرؤمـلا١2-٤٠ مـــقر نوــناقـــلا ىضـــتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد92 قفاوملا52٤١ ماع ةدـــعقلا

،5٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

بجر٠2 يف خرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

رفص٧2 يف خرؤملا8٠-٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٣١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا5٣٤١ ماع
،هنم٧٣ ةداملا اميس ال ،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا

خرؤملا2٤2-٧١ مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا8٣٤١ ماـع ةدــعــقـلا يذ٣2 يف

، لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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: ةملاق

.فك٠٠٤/٠22 روظانلا زكرم

.فك٠6/٠٣ روظانلا زكرم

: ةنيطنسق

.فك٠6/٠٣يغاوز زكرم

: مناغتسم

.فك٠22/٠6 يلع يديس زكرم

.فك٠6/٠٣ ليللا قوس زكرم

: ةليسملا

.فك٠٠٤/٠22 ةليسملا زكرم

: ةلقرو

.فك٠٠٤/٠22 ةلقرو زكرم

.فك٠22/٠6 قرش دوعسم يساح زكرم

: نارهو

.فك٠6/٠٣ تاليلت يداو زكرم

.فك٠6/٠٣ ءاضيبلا نيع زكرم

.فك٠6/٠٣ سيليلتوب زكرم

.فك٠22/٠6 دياقلب زكرم

.فك٠٠٤/٠22 جاجحلا ىسرم زكرم

: فودنت

.فك٠6/٠٣ بونج فودنت زكرم

.فك٠6/٠٣ قرش فودنت زكرم

.فك٠6/٠١ برغ ةنيدملا فودنت زكرم

.فك٠6/٠١ لامش ةنيدملا فودنت زكرم

: ةزابيت

. فك٠22/٠6 ةعيلقلا زكرم

: ىلفدلا نيع

.فك٠٠٤/٠22 سيمخلا زكرم

.فك٠6/II٠22 سيمخلا زكرم

.فك٠6/II٠22 يشمرلا زكرم

.فك٠٣/٠6  )IIيشمرلا( يبرعلا يمطاف زكرم

: ترايت

.فك٠22/٠6 بونج ترايت زكرم

: وزو  يزيت

.فك٠٠٤/٠22 وزو يزيت زكرم

.فك٠6/٠٣ ريحبوب زكرم

.فك٠6/٠٣ سرملا زكرم

: رئازجلا

.فك٠6/II٠22 يقارب زكرم

.فك٠22/٠6 نونكع نب زكرم

.فك٠22/٠6 ةواره زكرم

.فك٠6/٠١ يرحبلا جرب زكرم

.فك٠6/٠١ سيار دارم رئب زكرم

: ةفلجلا

.فك٠6/II٠22ةفلجلا زكرم

.فك٠6/٠٣ ةعيرز زكرم

: لجيج

.فك٠22/٠6 نج نج زكرم

.فك٠6/٠٣ نج نج زكرم

: ةديعس

.فك٠٠٤/٠22 ةديعس زكرم

.فك٠6/II٠22 ةديعس زكرم

: ةدكيكس

.فك٠٠٤/٠22 ةدكيكس زكرم

: ةبانع

.فك٠22/٠6 شيّرلا عارذ زكرم

. فك٠6/٠٣ شيّرلا عارذ زكرم
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ماعنابعش٥ يفخرؤم٩11-٨1 مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدعي ،٨10٢ ةنسليربأ1٢قفاوملا٩٣٤1
٧ يـفخّرؤـــملا0٧1-٩0 مــقر يذـيــفنتلا موــسرــملا

٩00٢ ةنس ويام٢ قفاوملا0٣٤1  ماـع ىلوألا ىداـمج
ةـكارشلا سلجم ةليكشتو تايحالص ددحي يذلا
هميظـنـت تاـيـفـيـكو نييـنـهملا مـيـلـعـتـلاو نـيوـكـتـلـل

.هريسو
                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-99 ناــتدامــلا امــيـس ال ،روـــتسدلا ىلــع ءاــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

نابعش٤2 يف خرؤملا٧٠-١8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،نيهمتلاب قلعتملاو١89١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا١٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا

رفص6١ يف خرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا92٤١ ماع
٤2 ةداملا اميس ال ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

 ،هنم

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ5١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤـملا٠٧١-9٠ مــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9٠٠2 ةنس ويام2 قفاوملا٠٣٤١ ماـع ىلوألا ىداـمج٧ يـف
نيوكتلل ةـكارشلا سلجم ةليكشتو تايحالص ددحي يذلا

 ،هريسو هميظنت تاـيفيكو نيينهملا مـيلعتلاو

 : يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موسرملا اذه لّدعي : ىلوألا ةّداملا
ىلوألا ىداـمج٧ يـف خّرؤـملا٠٧١-9٠ مــقر يذيفنتلا موسرملا

تايحالص ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ويام2 قفاوملا٠٣٤١ ماـع
نييــنــهملا مـيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلــل ةـكارشلا سلــجــم ةــلــيـــكشتو
.هريسو هميظنت تاـيفيكو

يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
قفاوملا٠٣٤١ ماـعىـلوألا ىداــمــج٧ يـــف خّرؤــملا٠٧١-9٠ مــــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ويام2

يف ،هتايحالص راطإ يف ،سلجملا مهاسي:٣ ةداملا“
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةينطولا ةسايسلا طبضو دادعإ

.فك٠6/II٠22 فاّطعلا زكرم

.فك٠6/II٠22  ةديلج زكرم

: نازيلغ

.فك٠٠٤/٠22 نازيلغ زكرم

.فك٠6/II٠22 نازيلغ زكرم

.فك٠6/I٠22باطخ يديس زكرم

.فك٠6/II٠22 باطخ يديس زكرم

.فك٠٣/III٠6 باطخ يديس زكرم

ةيلمـعـلـل ةـيـموـمـعـلا ةـعـفـنملا عـباـط صخـي:٢ ةّداملا
وأ/و ةـــــيراـــــقـــــعـــــلا كالــــــمألا ،هالــــــعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــــــكذملا
.اهزاجنإل باحرك مدختستس يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا

ةداملا يف ةروكذملا تآشنملا ماوق درسي:٣ ةّداملا
اذـــه لصأب ةـــقـــفرملا لوألا قـــحـــلملا ةــــمــــئاــــق يف ،هالــــعأ ىلوألا
.موسرملا

ذيفنت ةلحرم لالخ ،رابتعالا نيعب ذخؤي:٤ ةّداملا
نع ةجتانلا تاظحالملاب ،موسرملا اذه عوضوم عيراشملا
لكايهلاو عورشملا بحاص نيب ةيرادإلاو ةينقتلا تارواشملا

اهنم اميس الو ،ةلودلا تائيهو تاسسؤمل ةزكرمملا ريغ
ينطولا عافدلاو ةقاطلاب ةفلكملا تارازولا لثمت يتلا كلت
دـيرـبـلاو ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو لـقـنـلاو ةـيــموــمــعــلا لاــغشألاو
تاـــيـــجوـــلوــــنــــكــــتــــلاو ةــــيــــكــــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو
دـيصلاو ةـيـفـيرـلا ةـيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلاو ةـحاـيسلاو ةـنــمــقرــلاو
ةددــجــتملا تاــقاــطــلاو ةــئيــبـــلاو ةـــيـــئاملا دراوملاو يرـــحـــبـــلا

.تايالولاو ةفاقثلاو

ةــيرورـضلا تاداــمـتعالا رــيفوـــت بــــــجـــــــي :٥ةّداــــــمـــــــــــــــــلا
تايلمع صوصخب نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
ةيرورـضلا ةـيراقعلا ةـينيعلا قوـقحلا اذكو ةيراقعلا كالمألا عزن
ةقفرملا هالـعأ ىـلوألا ةداـملا يــف ةروكذـملا تآـشنملا زاـجنإل

ةنيزخلا ىدل اهعاديإو ،موسرملا اذه لصأب2 مقر قحلملا يف
.ةيمومعلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ١2قفاوملا9٣٤١ماعنابعش5 يفرئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

 ىيحيوأ دمحأ
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ةـيـــــلـحـملا تاـعاـمـجلاو ةـــــيـلــخادـــــلا رــيزو نــعلــثـمــم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ريزو نع لثمم–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،مجانملاو ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

نارـــمـــعــــلاو نــــكسلاــــب فــــلــــكملا رــــيزوــــلا نــــع لــــثمم–
،ةنيدملاو

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

ةــعاــنصلاو ةــحاــيسلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع لـــثمم–
،ةيديلقتلا

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،يرحبلا ديصلاو

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،يملعلا

تالصاوملاو دــيرــبــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نـــع لـــثـــمم–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

لـــيـــغشتـــلاو لـــمـــعـــلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نــــع لــــثمم–
،يعامتجالا نامضلاو

.ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

: ةينهملا تاداحــتالاو فرغلاو تائيهلا ناونعب

ريوطت لجأ نم رواشتلل ينطولا سلجملا سيئر–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم–

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا نع لثمم–

ةـيدـيــلــقــتــلا ةــعاــنصلــل ةــيــنــطوــلا ةــفرــغــلا نــع لــثمم–
،فرحلاو

،يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغلا نع لثمم–

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا نع لثمم–

.لمعلا بابرأ تامظنم نع نيلثمم )5( ةسمخ–

ءاشنإو لـــــيـــــغشتــــــلل مــــــعدـــــــلا تاـــــــئيـــــــه ناوـــــــنـــــــعـــــــب
:تاسسؤملا

 ،بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم–

ماهملا صوصخلا ىلع سلجملا ىلوتي ،ةفصلا هذهبو
: ةيتآلا

يـــــف ،تاـــيــــصوـتــلاو ءارآلا لالـــخ نــم،ةــمـــهاــســــملا–
لجأ نم نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا

ضورـع فــيــيــكــتو اــهــتــيدودرــم نيسحتو اــهــماــجسنا ناــمض
،يداصتقالا يعامتجالا طيحملا تابلطتم عم نيوكتلا

ةيوقت يف ،تايصوتلاو ءارآلا لالخ نم ،ةمهاسملا–
لك ميدقتو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةينطولا ةموظنملا
يف ذيفنتلا زّيح ةعوضوملا جماربلا لمجم نع تاحارتقالا

،لاجملا اذه

نـيوـكــتــلــل ةــيــنــطوــلا ةــطــيرخلا دادــعإ يف ةــمــهاسملا–
تايطعملا لالغتسا لالخ نم اصوصخ ،نيينهملا ميلعتلاو
ناــجــلــلا لــبــق نــم ةدــعملا نـــيوـــكـــتـــلا طـــئارـــخ نـــم ةدـــمـــتسملا
،ةكارشلل ةيئالولا

بــعــشل ةـينطوــلا ةـنّودملا ءارـــثإ يف ةمهاسملا–
ةديدج عورف جاردإ قيرط نع ،ينهملا نيوكتلاتاصصختو
قباطت نمضت ةقيرطب ،لغشلا قوس تابلطتمل بيجتست
لالـــخ نـــم ،لـــغشلا قوس تاـــجاــــيــــتــــحاو نــــيوــــكــــتــــلا ضورــــع
ةصصخـتملا ةـيـنـقـتـلا ناـجـلـلا نـم اـهـنـع رـّبـعملا تاــحارــتــقإلا

،ةكارشلل ةيئالولا ناجللاو

ةـيـمـنـت يف ،تاـيـصوـتلاو ءارآلا لالـخ نـم ،ةمهاـســملا–
،لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ةيقرتو

نم ةلسرملا ةيونسلا لئاصحلاو ريراقتلا صحف–
،اهصوصخب يأرلا ءادبإو ،ةكارشلل ةيئالولا ناجللا لبق

نيب مـظتنمو مئاد لكشب رواشتلاو راوحلا نامض–
مــيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلا ةــموــظــنـــم ءاـــكرشو نيلـــعاـــفـــلا عـــيـــمـــج
،نيينهملا

ةينطولا ةيمهألا تاذ لئاسملا عيمج يف هيأر ءادبإ–
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةقلعتملا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا نع يونس ريرقت دادعإ–
.”نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا ىلإ هلاسرإو

مــقر يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا لدعت:٣ ةّداملا
ويام2 قفاوملا٠٣٤١ ماـع ىلوألا ىداـمج٧يـف خّرؤـملا٠٧١-9٠

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس

يتآلا ءاضعألا نم ةماعلا ةيعمجلا نوكتت:5 ةداملا'
: مهركذ

: تارازولا ناونعب

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم–
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،لغشلل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم–

ضورــقــلا رــيـــيستـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا نـــع لـــثمم–
،ةرغصملا

.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا نع لثمم–

: نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق ناونعب

 ،ةيجوغاديبلاب نيفلكم نييزكرم نيريدم  )٣( ةثالث–

نييـنـهملا مـيـلـعــتــلاو نــيوــكــتــلــل نــيرــيدــم )٣( ةـــثالـــث–
،تايالولاب

نـيوـكـتـلا رــيوــطــتــل ينــطوــلا ناوــيدــلا نــع )١( لــــثمم–
،هتيقرتو لصاوتملا

نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا نع )١( لثمم–
،لصاوتملا نيوكتلاو

مـيـلـعـتـلاو نـيوـكــتــلــل ينــطوــلا دــهــعملا نــع )١( لــــثمم–
.نيينهملا

ةــيــموــمــعــلا ةــيداصتـــقالا تاسسؤملا ناوــــــــــنــــــــــعــــــــــب
: ةصاخلاو

ةيداصتقا ةيمومع تاسسؤم نع نيلثمم )5( ةسمخ–
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو عم ةكارش اهل

ةيداصتقا ةصاخ تاسسؤم نع نيلثمم )5( ةسمخ–
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو عم ةكارش اهل

: ةيوعمجلا ةكرحلا ناونعب

يف ةصاخلا تاسسؤملل ةينطولا ةيعمجلا نع لثمم–
.ينهملا نيوكتلا

هتاءافكل ارظن صخش يأب سلجملا نيعتسي نأ نكمي
 .”لامعألا لودج يف ةلجسملا لئاسملا يف

مــقر يذيفنتلا موسرملا نم٧ ةداملا ممتت:٤ ةّداملا
2 قفاوملا٠٣٤١ ماـع ىلوألا ىداـمج٧ يـف خّرؤـملا٠٧١-9٠
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ويام

،صوـصـخـلا ىلــع ةــماـــعلا ةـيـعمــجلا لوادــتت:٧ ةداــملا“
: يتأي اميف

،سلجملل يلخادلا ماظنلا–

،سلجملا طاشن ةليصح–

،سلجملل يونسلا طاشنلا جمانرب–

.هيلع ةقفاوملاو سلجملل يونسلا ريرقتلا–

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

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ١2قفاوملا9٣٤١ماعنابعش5 يفرئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

ىيحيوأ دمحأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعنابعش٥ يفخّرؤم0٢1-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ةمئاق ممتي،٨10٢ ةنسليربأ1٢قفاوملا٩٣٤1
ةـقــحــلملا ةصصخــتملاةــيــئاـــفشتسالا تاسسؤملا
٢ يفخرؤملا٥6٤-٧٩ مــــقريذـيفـنـتـلا موسرملاـب

٧٩٩1 ةنس ربمـسيد٢ قفاوملا٨1٤1 ماعناـبعش
ةيئافشتسالاتاسسؤملا ءاشـنإ دـعاوق ددحي يذلا
.اهريسو اهميظنتو ةصصختملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا رـــيزو رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،تايفشتسملا

٣٤١و٤-99 ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج62 يف خرؤملا5٠-58 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو589١ ةنس رياربف6١ قفاوملا5٠٤١ ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ5١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا56٤-٧9 مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧99١ ةنس ربمسيد2 قفاوملا8١٤١ ماع نابعش2 يف

ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دعاوق ددحي
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام  مسري

تاــسسؤملا ةمئاق موــسرملا اذـه مــمتي: ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موـسرملاب ةــقــحلملا ةــصصختملا ةــيئافشتسالا

2 قــفاوــمـلا8١٤١ ماــع ناـبـعش2 يف خرؤـملا56٤-٧9 مــقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧99١ ةنس ربمسيد
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يف خرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا599١ ةنس رياربف5١ قفاوملا5١٤١ ماع ناضمر5١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٠٣١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧٠٠2 ةنس ويام٧ قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر9١ يف

ةتقؤملا ةيرهشلا تاديدستلا غلابم باسح تايفيك ددحي
،يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا ىلع تاقيبستلا يواست يتلا
،هنم2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

خرؤملا١٣١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧٠٠2 ةنس ويام٧ قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر9١ يف

،جتاــنــلا ىلع ةــيــلــيــمــكــتــلا ةــبــيرضلا باسح تاــيــفــيــك ددــحــي
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا١٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
يذلا8٠٠2 ةنس رياني2 قفاوملا82٤١ ماع ةجحلا يذ٤2
ذيفنت تايفيكو اهميعدت نكمي يتلا تاطاشنلا ةمئاق ددحي
ةـبـيرضلـل ةضفـخملا ةـبسنـلا قـيـبـطـتو جئاـتـنـلا مـعد ةـيــلــمــع
،ممتملاو لدعملا ،جتانلا ىلع ةيليمكتلا

خرؤملا8٣١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا5٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2 يف

ةصخرملا لالـغـتسالا فـيـلاـكـت ةـعـيــبــطو ةــمــئاــق ددــحــي يذــلا
،يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا ةبسن ديدحتل مسحلل

ةقاطلا ةرازو

٩٣٤1 ماـــــــــع بجر٣1 يفخرؤم كرــــــتشم يرازو رارـــــــق
تاــــيفيك ددــــحي ،٨10٢ ةـــنس سراــــم1٣ قــــــــفاوملا
ةبسن ديدحــــت لجأ نم٢ر و1ر نيلماعملا ديدحــت
.يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةقاطلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ةجحلا يذ٧١ يف خرؤملا١٠١-6٧ مقر رمألا ىضتقمب –
نوناق نمضتملاو6٧9١  ةنس ربمسيد9 قفاوملا69٣١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

عيبر9١ يف خرؤملا٧٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو5٠٠2 ةــنس لـــيرـــبأ82 قــــفاوملا62٤١ ماــــــــع لوألا

٧8و٧8 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاقورحملاب
،هنم رركم

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةيالولاعقوملاةيمستلاصاصتخالا

.......)رييغت نودب(.........ةيلقعلا ضارمألا  بط
ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم

راردأل

...............
راردأ

...............
راردأ

.......)رييغت نودب(......... ناطرسلا ضارمأ
ناطرسلا ةحفاكم زكرم

راردأل

...............
راردأ

...............
راردأ

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

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

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

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

.8١٠2 ةنسليربأ١2قفاوملا9٣٤١ماعنابعش5 يفرئازجلاب رّرح
ىيحيوأ دمحأ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

''

''
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خرؤملا٧22-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا5٣٤١ ماع لاوش92 يف

عضخت يتلا تاقورحملا تايمك مسحو ديدحت تايفيك ددحي
،اهديدست قرطو ةواتإلل

خرؤملا922-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا5٣٤١ ماع لاوش92 يف

بجاولا ريوطتلاو ثحبلا تارامثتسا ةعيبطو ةمئاق ددحي
مسحلل ةلباقلا ةيونسلا صصحلا ديدحتل رابتعالا نيعب اهذخأ

رصانعلاو )ب.د.ر( يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا ةدعاق باسحل
يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا ةبسن باسح تاجاحل )ي ي(
،)ب.د.ر(

خرؤملا2٠٣-5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2 يف

،لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام ناررقي
موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا

82٤١ ماع يناثلا عيبر9١ يف خرؤملا٠٣١-٧٠مقر يذيفنتلا
،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٧٠٠2 ةنس ويام٧ قفاوملا

2ر و١ر نيلماعملا ديدحت تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
.يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا ةبسن ديدحت لجأ نم

كلت ةبتر )ي( لثمي ،)ي( ةيندم ةنس لكل :٢ ةداملا
،١ ةبترلا نم يه يتلا ،ذافنلا زـّيح دقعلا لوخد نم ءادتبا ةنسلا

نوناقلا نم5 ةداملا ماكحأ يف ددحم وه امك لماعتملا لجسي
82 قفاوملا62٤١ ماع لوألا عيبر9١ يف خرؤملا٧٠-5٠ مقر
: هالعأ روكذملاوممتملاو لدعملا ،5٠٠2 ةنس ليربأ

ةـمـئاـقـل ةـقـباـطملا ثحـبــلــل راــمــثــتسالا فــيراصم – )أ
يذيفنتلا موسرملا بجومب ةددحملا تارامثتسالا ةعيبطلو
تشغ52 قفاوملا5٣٤١ ماع لاوش92 يف خرؤملا922-٤١ مقر

،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

ةـحاسم لـكــل رــيوــطــتــلا تاراــمــثــتسا فــيراصم – )ب
ةددحملا تارامثتسالا ةعيبطلو ةمئاقل ةقباطملا ،لالغتسا

لاوش92 يف خرؤملا922-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب
،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا5٣٤١ ماع

لالغتسا ةحاسم لكل جرختسملا جاتنإلا ةميق – )ج
٧٠-5٠ مقر نوناقلا نم١9 ةداملا ماكحأل اقبط ةبوسحملا
ةنس ليربأ82 قفاوملا62٤١ ماع لوألا عيبر9١يف خرؤملا

،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،5٠٠2

ةقباطملا لالغتسا ةحاسم لكل لالغتسالا فيلاكت – )د
يذيفنتلا موسرملا بجومب ةددحملا فيلاكتلا ةعيبطلو ةمئاقل
قفاوملا5٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2 يف خرؤملا8٣١-٤١ مقر
،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس ليربأ٠2

ةيندملا ةنسلا لالخ تمت يتلا ديدستلا تايلمع – )ـه
 ،لالغتسا ةحاسم لكل ،ةواتإلا ناونعب )ي(

)ي( ةيندملا ةنسلا لالخ تمت يتلا ديدستلا تايلمع – )و
،لالغتسا ةحاسم لكل يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا ناونعب

،لالغتسا ةحاسم لكل جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا – )ز
.دقاعتملل لثمملا )صاخشألا وأ( صخشلا لبق نم ةعوفدملا

ايونس ،دقاعتملل لثمملا )صاخشألا وأ( صخشلا غلبي
.عوفدملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا غلبم ،لماعتملل

بسح ،دقاعتملل لثمملا )صاخشألا وأ( صخشلا نــّيعي
: ةلاحلا

دقع يف فرط ،كارطانوس ةينطولا ةسسؤملا •
ةينطولا ةلاكولا عم مربملا تاقورحملا لالغتسا وأ /و ثحبلا
.)طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل

ةينطولا ةسسؤملا ،دحاو تقو يفو يدرف لكشب •
دـقـع فارــطأ ،بناــجألا اــهؤاــكرش وأ اــهــكــيرشو كارــطاــنوس

ةينطولا ةلاكولا عم مربملا تاقورحملا لالغتسا وأ / و ثحبلا
.)طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل

لثمملا )صاخشألا وأ( صخشلا زاح اذإ ام ةلاح يف
لالغتسا تاحاسم ةدع لمشي دقع يف صصح ىلع دقاعتملل
تاـــــحاسم لـــــمشت دوـــــقـــــع ةدـــــع يف صصح ىلع اوزاــــــح وأ /و
اقباس روكذملا )صاخشألا وأ( صخشلا ماق وأ / و ،لالغتسا

نم69و88 نيتداملا ماكحأل اقفو جئاتنلا ميعدت رايتخاب
62٤١ ماع لوألا عـــــــــيبر9١ يف خرؤــــــــملا٧٠-5٠ مــــــــقر نوــــــــــــناقلا
روــكذملاو مــمـــتملاو لدـــعملا ،5٠٠2 ةــنس لــيرــبأ82 قـــفاوملا
عيزوتو ديدحتب )صاخشألا وأ( صخشلا اذه موقي ،هالعأ

تاحاسم ىلع عوفدملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا غلبم
.رارقلا اذه نم5و٤ و٣ داوملا ماكحأل اقفو  ،لالغتسالا

ثحبلا رامثتسا فيراصم زجنت هنأ هيلع قفتملا نم
فيلاكتو ،هالعأ ”ب“ و ”أ“ نيتطقنلا يف ةروكذملا ريوطتلاو
ةــنسلا ناوــنــعــب ،هالــعأ ”د“ ةــطــقــنــلا يف ةروــكذملا لالــغــتسالا
نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق نم اهيلع قفاويو )ي( ةيندملا

.)طفنلأ( تاقورحملا دراوم

ةيليمكتلا ةبيرضلل عضاخلا صخشلا موقي :٣ ةداملا
ةعانصلا طاشن ناونعب يبيرضلا جتانلا ديدحتب ،جتانلا ىلع
.ةيقفألا ةيلورتبلا

يرظنلا يئابجلا جتانلا ديدحتب اضيأ صخشلا اذه موقي
.لالغتسا ةحاسم لكل

ةحاسم لكل يرظنلا يئابجلا جتانلا ىلع لوصحلا متي
.ةبساحملا جراخ ،يبساحملا جتانلا ةجلاعم ةداعا نم ،لالغتسا

جتاـنلا ىلع ةيلـيـمـكتلا ةــبيرــضلا عزوـــــــــــــت :٤ ةداـــــملا
دئاعلا باسح ضرغل ،لالغتسالا تاحاسم ىلع ةعوفدملا
: يتآلاك ،يلامجالا

ةيليمكتلا ةــبيرضلل ةدحاو ةبسن قيبطت ةلاح يف –
جتاـنـلا ىلع ةـيـلـيـمـكــتــلا ةــبــيرضلا غــلــبــم عزوــي : جتاــنــلا ىلع
.لالغتسالا تاحاسم ىلع عوفدملا

يرظنلا يئابجلا جتانلا ةمسق لالخ نم عيزوتلا متي
ةيئابجلا جئاتنلا عومجم ىلع لالغتسالا ةحاسمل يباجيإلا
.لالغتسالا تاحاسم ةفاكل ةيباجيإلا ةيرظنلا
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 يئابجلا جتانلاx ةعوفدملا  جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا
  لالغتسالا ةحاسمل يباجيإلا يرظنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لالغتسالا ةحاسمل جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا
ةيباجيإلا ةيرظنلا ةيئابجلا جئاتنلا

ةبيرضلا غلبم ،بسنلا نم ةئف لكل ةبسنلاب ،عيزوت متي : جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلل بسن ةدع قيبطت ةلاح يف –
.ةئفلا هذهل ةعباتلا لالغتسالا تاحاسم ىلع ،ةينعملا ةبسنلا ةئفب قلعتملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا

ةيئابجلا جئاتنلا عومجم ىلع لالغتسالا ةحاسمل يباجيإلا يرظنلا يئابجلا جتانلا ةمسق لالخ نم عيزوتلا متي
.بسنلا نم ةئفلا هذهل ةعباتلا لالغتسالا تاحاسم ةفاكل ةيباجيإلا ةيرظنلا

: بسنلا نم ةئف لكل

،ةبيرضلل ةعضاخلا ةمعدملا ةجيتنلا ساسأ ىلع ةئفلل ةيرظنلا ةيئابجلا ةجيتنلا حيجرت ديدحت متي •

.جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا ةبسن طسوتم ساسأ ىلع بسنلا حيجرت ديدحت متي •

لخدلا ىلع ةعوفدملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا غلبم ةمسقب جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا ةبسن طسوتم ددحي
.ةبيرضلل عضاخلا معدملا

جتانلا ىلع  ةيليمكتلا ةبيرضلل ةبسنلا تائف ،ةعوفدملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا عيزوت يف رابتعالا نيعب ذخؤت ال
.ةيبلس ةيئابجلا ةجيتنلا اهيف نوكت يتلا تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا وأ

نم ةئف لكل ،هالعأ ةروكذملا ىلوألا ةلحرملا يف اهيلع لصحتملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا عيزوت : ةيناثلا ةلحرملا
ةيئابجلا ةجيتنلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةئفلا هذهل ةعضاخلا لالغتسالا تاحاسمل جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا بسن
 : يتآلا وحنلا ىلع لالغتسا ةحاسم لكل ةيباجيإلا ةيرظنلا

مقر نوناقلا نم69و88 نيتداملا ماكحأل اقفو ،رئازجلا يف هتطشنأ جئاتن ميعدت صخشلا رايتخا ةلاح يف :٥ ةداملا
قيبطت هل قحي وأ/و هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،5٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا62٤١ ماع لوألا عيبر9١ يف خرؤملا٧٠-5٠
ةيتحتلا ةيلورتبلا ةعانصلاب ةقلعتملا ةطشنألا يف رامثتسالا ةلاح يف جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلل ضفخملا لدعملا

ءابرهكلاب قلعتملاو2٠٠2 ةنس رياربف5 قفاوملا22٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا١٠-2٠ مقر نوناقلا عوضوم ةطشنألاو
   : يتآلا وحنلا ىلع عوفدملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا غلبم عيزوت متي ،ممتملاو لدعملا ،تاونقلا ةطساوب زاغلا عيزوتو

ةيليمكتلا ةبيرضلا بسن تائف فلتخم ىلع ةعوفدملا ،جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا غلبم عيزوت : ىلوألا ةلحرملا
ةيرظنلا ةيئابجلا ةجيتنلا حيجرت ،بسنلا ةئف لكل ،رابتعالا نيعب ذخألا عم ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا وأ جتانلا ىلع
.بسنلا حيجرت اذكو ةئفلل

ةبيرضلا عيزوت متي ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا وأ جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا نم ةنــّيعم ةبسن ةئفل ةبسنلاب
ىلع ،ةئفلا كلتب ةطبترملا بسنلا حيجرتو ةئفلل ةيرظنلا ةيئابجلا ةجيتنلا حيجرت برضب ةعوفدملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا

ىلع ،بسنلا تائف نم ةئف لكل ددحملا ،ةــّينعملا ةبسنلا حيجرتو ةئفلل ةيرظنلا ةيئابجلا ةجيتنلا حيجرت برض عومجم
: يتآلا وحنلا

يئابجلا جتانلاx بسنلا ةئفل جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا
لالغتسالا ةحاسمليباجيإلايرظنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لالغتسالا ةحاسمل جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا
لالغتسالا  ةحاسملةيباجيإلا ةيرظنلا ةيئابجلا  جئاتنلا

بسنلا ةئفل ةعباتلا

 ةجيتنلا حيجرت(xةعوفدملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا
)ةبسنلا حيجرتx ةئفلل ةيرظنلا ةيبيرضلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= بسنلا ةئفل جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا
)ةبسنلا حيجرتx ةئفلل ةيرظنلا ةيئابجلا ةجيتنلا حيجرت(

  ةجيتنلاx )بسنلا ةئف( جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا
لالغتسالا ةحاسمل ةيباجيإلا ةيرظنلا ةيئابجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لالغتسالا ةحاسمل جتانلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا
ةحاسمل ةيباجيإلا ةيرظنلا ةيئابجلا جئاتنلا

بسنلا ةئفل لالغتسالا
∑

∑

∑

∑
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ةيلاملا ةنسلل ةقباس )ي( ةيندم ةنس لكل :6 ةداملا
لـــكـــلو يلورـــتـــبـــلا لـــخدـــلا ىلع مسرـــلا ةـــبسن اـــهـــل ددحت يتــــلا

: لالغتسا ةحاسم

  : لجسيو لماعتملا ددحي.1

،)ي( ةيندملا ةنسلا ناونعب )ي.إ.ع( يلامجإلا دئاعلا1.1
لالغتسالا فيلاكتو جاتنإلا ةميق رابتعالا نيعب ذخأ عم
ةبيرضلاو )ب.د.ر( يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلاو ةواتإلاو
.هالعأ2 ةداملل اقبط ةلجسملا جتانلا ىلع ةيليمكتلا

ثحــبــلا راـــمـــثـــتسا فـــيراصمل يلاـــمـــجإلا غـــلـــبملا٢.1
ةبوسنملاو هالعأ2 ةداملل اقبط ةلجسملا )ي ي(ريوطتلاو

.ةينعملا لالغتسالا ةحاسمل

يلاـمـجإلا دـئاـعـلا تاـيـطـعـم ةـمسقـب لــماــعــتملا موــقــي.٢
ةـقـلـعـتملا راــمــثــتسالا فــيراصمل يلاــمــجإلا غــلــبملاو )ي.إ.ع(
: ـل يواسملا ددعلا ىلع )ي ي( ريوطتلاو ثحبلاب

لــــجسي )١-ي( ةوــــقـــــب )١^٠١( ةرشع لصاـــــــف دـــــــحاو1.٢
،يلاوتلا ىلع  لكشت يتلاو اهيلع لصحتملا جئاتنلا لماعتملا
)%٠١)ي.إ.ع(( )%٠١(ةـــبسـنـب نــــــّـيــحملا يـــلاــــــمــــجإلا دــــئاــــعــــلا

ةــــــبسنب نـــــــــّيحملا رامـــــثتسالا فـــيراصمل يلامجالا غلبملاو
. )%٠١ )ي.ي(( )%٠١(

لـــجسي )١-ي( ةوـــقــــب )٠2.١( نـــيرشع لصاـــف دــــحاو٢.٢
ىلع لــكشت يتــلاو اــهــيــلــع لصحــتملا جئاــتـــنـــلا لـــماـــعـــتملا
)%٠2 )ي.إ.ع( ()%٠2(  ةبسنب نيحملا يلامجإلا دئاعلا  ،يلاوتلا

ةــبسنــب نــــّيحملا راــمـــثـــتسالا فـــيراصمل يلاـــمـــجإلا غـــلـــبملاو
.)%٠2 )ي.ي((  )٠2%(

: ةفاضإب لماعتملا موقي.٣

)%٠١( ةـــبسنـــب ةـــنـــيحملا ةـــيـــلاـــمـــجإلا تادــــئاــــعــــلا1.٣
ءادتبا )ي( ةيندم ةنس لكل ةبسنلاب ةلجسملاو )%٠١ )ي.إ.ع((
ةيندملا ةنسلا ةياغ ىلإ ذيفنتلا زيح دقعلا لوخد ةنس نم
.ةبوسحملا )ي(

)%٠١(  ةبسنب ةنيحملا رامثتسالا فيراصم  غلابم٣.٢
ءادتبا )ي( ةيندم ةنس لكل ةبسنلاب ةلجسملاو )%٠١ )ي.ي((
ةيندملا ةنسلا ةياغ ىلإ ذيفنتلا زــّيح دقعلا لوخد ةنس نم
.ةبوسحملا )ي(

)%٠2( ةــبـسـنـب ةـنيــحملا ةـــيلاـــمجإلا تادـــئاـــعلا٣.٣
)ي( ةـيــندــم ةــنس لــكــل ةــبسنــلاــب ةــلــجسملاو )%٠2 )ي.إ.ع( (
ةنسلا ةياغ ىلإ ذيفنتلا زــّيح دقعلا لوخد ةنس نم ءادتبا
.ةبوسحملا )ي( ةيندملا

ةــبسنــب ةــنــــّيحملا راــمــثــتسالا فــيراصم غـــلاـــبـــم٣.٤
ةيندم ةنس لكل ةبسنلاب ةلجسملاو )%٠2)ي.ي( ()٠2%(
ةنسلا ةياغ ىلإ ذيفنتلا زــّيح دقعلا لوخد ةنس نم ءادتبا )ي(
.ةبوسحملا )ي( ةيندملا

لماعملا ةميق :٧ ةداملا

ةـيـلاـمـجإلا تادـئاـعـلا ةـمـيــق١ر لـــــماــــــعملا يواسي1.٧
ةبسنب )ي ي( رــــصانعلا ةــــميق ىلع ةـــــموسقم%٠١  ةــــبسنب
ةداملا نم2-٣ و١-٣ نيتطقنلا قيبطتب اهباسح مت امك%٠١
.هالعأ٣

ةبسنب ةيلامجإلا تادئاعلا ةميق2ر لماعملا يواسي
مت اـمــك)%٠2)ي ي(( رصاـنـعــلا ةــمــيــق ىلع ةــموسقــم٠2%
.هالعأ٣ ةداملا نم٣.٤و٣.٣ نيتطقنلا قيبطتب اهباسح

،اهتلهم تهتنا يتلا ،لالغتسالا ةحاسمل ةبسنلاب٧.٢
عم  اهنأشب ديدج لالغتسا وأ /و ثحب دقع ماربإ مت دق نوكيو
اهدحول  ،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةسسؤملا
نييرورضلا2ر و١ر نيلماعملا باسح متي .ةكارش راطإ يف وأ
لك ناقبطملاو يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا ةبسن ديدحتل

نم2-٣ ةطقنلا2 ةداملل اقبط ،ىلوألا ةيلاملا ةنسلا نم رهش
يناثلا عيبر9١يف خرؤملا٠٣١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

روكذملاو ممتملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس ويام٧ قفاوملا82٤١ ماع
.هالعأ

ةــلاـكوـلا لــبـق نــم ةــقـفاوـملا راـــــــــظــتـــــــــنا يف:٨ ةداملا
فيراصم  ىلع )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا
غلابم ددحت ،العف ةقحتسملا لالغتسالا فيلاكتو رامثتسالا
ىلع تاقيبستلا يواست يتلا ةتقؤملا ةيرهشلا تاديدستلا
مسرلل ةتقؤم ةبسن قيبطتب ،يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا

لخدلا ىلع مسرلا ةبسن يواسي يتلا يلورتبلا لخدلا ىلع
ةيلاملا ةنسلل ةقباسلا )ي( ةيندملا ةنسلل ددحملا يلورتبلا
لـــخدـــلا ىلع مسرـــلا ةـــبسن اــــهــــل تددــــح يتــــلا )١+ ي ةــــــــنسلا(
.يلورتبلا

غلابم ديدحت متي ،جاتنإلا نم ىلوألا ةنسلل ةبسنلاب
مسرلا طاسقأ يواست يتلا ةتقؤملا ةيرهشلا تاعوفدملا

ىلع مسرـلـل ةــتــقؤم ةــبسن قــيــبــطــتــب يلورــتــبــلا لــخدــلا ىلع
مــتــي اــمــثــير ،ةــبسنــلــل ىــندألا دحلا لداــعــي يلورــتـــبـــلا لـــخدـــلا
دراوـم نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا لــبــق نــم هــيــلــع ةــقــفاوملا
فـيـلاـكـتو راـمـثــتسالا فــيراصم ىلع )طــفــنــلا( تاــقورحملا
ةــقــباسلا ،)ي( ةــيــندملا ةــنسلــل الــعــف  ةــقــحــتسملا لالــغـــتسالا
.)١+ ي ةنسلا (  جاتنإلا لوخد ةنسل

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق نم ةقفاوملا غلبت
فـيـلاـكـتو راـمـثـتسالا فــيراصم ىلع )طــفــنــلأ( تاــقورحملا
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ةنس ليربأ٩ قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر٢٢ يفخرؤم رارق
تاقافترالاب صاخلا يجذومنلا رتفدلا ددحي،٨10٢
طـيـحمب ةدوـجوملا تاراـمـثــتسالا ىلع ةــقــبــطملا
.دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا

––––––––––––

،ةقاطلا ريزو ّنإ

ةدعقلا يذ٣١ يف خرؤملا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا52٤١ ماع
ةـيـمـنـتـلا راـطإ يف ثراوــكــلا رــيــيستو ىرــبــكــلا راــطــخألا نــم
،ةمادتسملا

خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـنــس تشــغ٧١ قفاوـملا8٣٤١ ماـع ةدــعــقـلا يذ52 يف

،لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا5٧١–١9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١99١ ةنس ويام82 قفاوملا١١٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف

،ءانبلاو ريمعتلاو ةئيهتلل ةماعلا دعاوقلا ددحي

ةرادإلا مالــعإ عــم لــماــعــتـــمـــلـــل ،الـــعـــف ةـــقـــحـــتسملا لالـــغـــتسالا
ةنسلا يلت يتلا ةيلاملا ةنسلا نم ربمسيد١٣ لبق ةيئابجلا
.)ي( ةيندملا

باسحــب ،غــيــلــبــتــلا هــمالــتسا درــجمب لـــماـــعـــتملا موـــقـــي
ةيـئاـهـنـلا ةـبسنـلا دـيدـحـتـل نييرورضلا2ر و١ر نيلـماــعملا
ةقلعتملا ةيلاملا ةنسلل ةقبطملا يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلل
.)١+ي ( ةنسلاب

يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا ةيفصتب لماعتملا موقي
)١+ي( ةـنسلاـب ةـقـلـعـتملا ةــيــلاملا ةــنسلا ناوــنــعــب قــحــتسملا

خرؤملا٠٣١-٧٠ يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل اقبط
،٧٠٠2 ةنس ويام٧ قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر9١يف

يتلا ةبسنلا قيبطتب كلذو،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا
.اهديدحت مت

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :٩ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١٣ قفاوملا9٣٤١ ماع بــــجر٣١ يف رـــــئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس سرام

ةقاطلا ريزو
ينوطيق ىفطصم

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع

خرؤملا8٧١–١9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١99١ ةنس  ويام82  قفاوملا١١٤١ ماع  ةدعقلا  يذ٤١  يف

يضارألا  لــــغش  تاــــطــــطــــخــــم  دادــــعإ تاءارــــجإ ددــــحـــــي يذـــــلا
لدعملا ،اهب  ةقلعتملا قئاثولا  ىوتحمو  اهيلع  ةقداصملاو
،ممتملاو

خرؤملا٧2١–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
5٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا62٤١ ماع لوألا عيبر5١ يف

لدعملا ،ىربك راطخأ تاذ ةقطنم دوعسم يساح نلعي يذلا
،ممتملاو

خرؤملا١2٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6٠٠2 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا٧2٤١ ماع نابعش52 يف

،دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا ءاشنإ نمضتملاو

خرؤملا22٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا٧2٤١ ماع نابعش52 يف

اهميظنتو دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا ةئيه ماهم ددحي
 ،اهريس تايفيكو

خرؤملا25١–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9٠٠2 ةنس ويام2 قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف

ةعباتلا يضارألا ىلع زايتمالا حنم تايفيكو طورش ددحي
عــــــيراشم زاــــــجــــــنإل ةــــــهــــــجوملاو ةــــــلودـــــــلـــــــل ةصاخلا كالـــــــمألل
،ةيرامثتسا

يف خرؤملا6٧–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس رياربف6١ قفاوملا2٣٤١ ماع لوألا عيبر٣١
ةديدجلا ةنيدملا ةئيهت ططخم عضو تايفيكو طورش ددحي
،ممتملاو لدعملا ،هدامتعاو هدادعإو

يف خرؤملا9١–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5١٠2 ةنس رياني52 قفاوملا6٣٤١ ماع يناثلا عيبر٤
،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك ددحي

خرؤملا2٠٣–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2 يف

،لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٠5١–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6١٠2 ةــنس وـــياـــم٣2  قــــــــفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعش6١ يف

ةديدجلا ةنيدملا ةئيهت ططخم ىلع ةقداصملا نمضتملاو
،دوعسم يساحل

: يتأي ام ررقي

نم )5 ةطملا(5 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ماع نابعش52 يف خرؤملا22٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

فدهي ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا٧2٤١
تاقافترالاب صاخلا يجذومنلا رتفدلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
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ىلع ةــــقــــبــــطملا زاــــيــــتــــمالا حــــنــــم تاــــيــــفــــيــــك اذــــكو ءاــــبـــــعألاو
يساحل ةدــيدجلا ةــنــيدملا طــيــحمب ةدوـــجوملا تاراـــمـــثـــتسالا

.دوعسم

صاخلا يجذومنلا رتفدلا رارقلا اذهب قحلي :٢ ةداملا
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا ءابعألاو تاقافترالاب

تايفيكب ةقلعتملا ماكحألاب ساسملا نود :٣ ةداملا
يجذوــمــنــلا رــتـــفدـــلا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا زاـــيـــتـــمالا حـــنـــم
عورشلا نـّيعتي يتلا عيراشملا لك قباطتت نأ بجي ،قحلملا

ءاـــبـــعألاو تاـــقاـــفـــترالا عـــم اـــهـــيـــف عورشلا مت يتـــلا وأ اـــهـــيـــف
يف ةدراوـلا ةـيــنــقــتــلاو ةــيسدــنــهــلاو ةــيــنارــمــعــلا صئاصخلاو
.يجذومنلا رتفدلا

دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا ةئيه ّدعت :٤ ةداملا
ةينقتلاو ةيسدنهلاو ةينارمعلا تافصاوملاب اصاخ اميظنت
اذه مّلسيو ،هيلع قداصملا ةئيهتلا ططخم تافصاومل اقفو
ةصخر ىلع لوصحلا يف هلامعتسال رمثتسم لكل ميظنتلا
.ءانبلا

ةّيمــسّرلا ةديرــجلا يف رارــقلا اذــه رــشني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ9 قفاوملا9٣٤١ ماع بجر22 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ينوطيق ىفطصم
––––––––––––––

قحلملا

ىلع ةقبطملا تاقافترالاب صاخلا يجذومنلا رتفدلا
ةديدجلا ةنيدملا طيحمب ةدوجوملا تارامثتسالا

دوعسم يساحل

ىلوألا ةداملا
 عوضوملا

تايفيكلا تاقافترالاب صاخلا يجذومنلا رتفدلا ددحي
فـــــلـــــتـــــخـــــم ىلع ةـــــهـــــج نـــــم ،ةضورـــــفملا ةصاخلاو ةـــــماــــــعــــــلا
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا ىلع ىرخأ ةهج نمو ،نيرمثتسملا
يساحل ةدـــيدجلا ةـــنـــيدـــمـــلـــل يراـــجـــتـــلاو يعاـــنصلا عـــباـــطــــلا

.دوعسم

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع صئاصخلا هذه قلعتت

،رمثتسملاو ةسسؤملا تابجاوو قوقح–

،ةيسدنهلاو ةينارمعلاو ةينقتلا صئاصخلا–

.ةيضرألا عطقلا لامعتساو زايتمالا حنم طورش–

ىلع ،اذه تاقافترالاب صاخلا يجذومنلا رتفدلا قبطي
اـقـبـط هـيـلـع قداصملا ةـئيـهـتـلا طـطـخـم هـيـطـغـي يذـلا مــيــلــقإلا
.هب لومعملا ميظنتلل

يغبني يتلا وأ ةزجنملا تارامثتسالا ىلع قبطي
يذلا دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا طيحم يف اهزاجنإ
 :)قيقدلا عقوملا / ديدحتلا( ىعدي

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

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

٢ ةداملا

يعجرملا ينوناقلا راطإلا

ىلإ ،اذه تاقافترالاب صاخلا يجذومنلا رتفدلا دنتسي
ةــلص اــهــل يتــلا ةــيــمــيـــظـــنـــتـــلاو ةـــيـــعـــيرشتـــلا صوصنـــلا لـــك
ءانبلاو ريمعتلاو ةئيهتلاب اصوصخ ةقلعتملاو عوضوملاب
ليبسو صوصخلا ىلعو ،نمألاو ةفاظنلاو راقعلاو ةئيبلاو
:نايبلا

59٣١ ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا95–5٧ مقر رمألا–
نوــــــناقلا نمضتــــــــملاو5٧9١ ةــــــــــنس رـــــــــبمتــــــــبس62 قفاوــــــــملا
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خرؤملا52–٠9 مقر نوناقلا–
هيجوتلا نمضتملاو٠99١ ةنسربمفون8١ قفاوملا١١٤١
،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا

ماع ىلوألا ىدامج٤١ يف خرؤملا92–٠9 مقر نوناقلا–
ةئيهتلاب قلعتملاو٠99١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ريمعتلاو

ماع ىلوألا ىدامج٤١ يف خرؤملا٠٣–٠9 مقر نوناقلا–
نوناق نمضتملاو٠99١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

9١٤١ ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠–89 مقر نوناقلا–
ثارتلا ةيامحـــب قلعــــتملاو899١ ةــــنس وـــــــينوي5١ قــــــــفاوـــــملا
،يفاقثلا

22٤١ ماع ناضمر٧2 يف خرؤملا9١–١٠ مقر نوناقلا–
تايافنلا رييستب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا

،اهتلازإو اهتبقارمو

22٤١ ماع ناضمر٧2 يف خرؤملا٠2–١٠ مقر نوناقلا–
ميلقإلا ةئيهتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا

،ةمادتسملا هتيمنتو

٣2٤١ ماع رفص52 يف خرؤملا8٠–2٠  مقر نوناقلا–
ندملا ءاشنإ طورشب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا
،اهتئيهتو ةديدجلا
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ىدامج2 يف خرؤملا5٤١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
لاجم ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ويام9١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا

زجومو ةسارد ىلع ةقداصملا تايفيكو ىوتحمو قيبطت
،ةئيبلا ىلع ريثأتلا

ىدامج٧ يف خرؤملا25١–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
طورش  ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ويام2 قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا

ةصاخلا  كالمألل  ةعباتلا يضارألا ىلع زاـيتمالا حنم تايفيكو
،ةيرامثتسا عيراشم  زاجنإل  ةهجوملاو  ةلودلل

عيبر٤ يف خرؤملا9١–5١ مقر يذيفنتلا  موسرملا–
ددحي يذلا5١٠2 ةنس رياني52 قفاوملا6٣٤١ ماع يناثلا

.اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك

لوألا بابلا

رمثتسملاو ةسسؤملا تابجاوو قوقح

لوألا مسقلا

ةسسؤملا تابجاوو قوقح

٣ ةداملا

ةسسؤملا قتاع ىلع عقت يتلا لاغشألا ةعيبط

ةـــئيـــهـــتـــلا طـــطـــخـــم  مارـــتـــحا ةسسؤملا ىلع بجـــي–
ةديدجلا  ةنيدملا  هذه  بناوج  لكب  ةقلعتملا  تاميظنتلاو
راـمـثـتسالا صيصخـت صخـي اـمــيــف اــهصئاصخو اــهــئداــبــمو
،هعقومو

ىلع ظاــــــفحلا ىلع رــــــهسلا ةسسؤملا ىلع يغــــــبــــــنـــــــي–
ددحتو ،ةنيدملا فئاظوو تاطاشن نيب يفيظولا نزاوتلا
ةـبسنـلاـب رـمـثـتسم لـكـل ةـحوـنــمملا ةــيضرألا ةــعــطــقــلا داــعــبأ
نم اقبسم هميدقت مت يحاسم جمانربب صاخ لماش مييقتل

ةــيضرألا عــطــقــلا ةــئزجت قــطــنــم بسحو ،رـــمـــثـــتسملا فرـــط
طاشن لــك تاــجاــيــتــحا ىلع دــمــتــعــت يتــلا سناـــجـــتـــم لـــكشب
،اهيلع قفتملا

ءانثأ ،رابتعالا نيعب ذخأت نأ ةسسؤملا ىلع بجي–
صئاصخلا ،نيرمثتسملا ةدئافل ةيضرألا عطقلا صيصخت
راـطـخألا ةداـيز ىلإ يدؤت ال ةـقـيرـطــب ةــيــئيــبــلاو ةــيــعــيــبــطــلا
.ناكم لك يف لبق نم ةدوجوملا

لاغشأ لك زاجنإب ةسسؤملا دهعتت ،ىرخأ ةهج نم
،)ةيوناثلاو ةيلوألا تاكبشلا( ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا

ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــحاسملاـــب ةـــطـــبـــترملا تاـــئيـــهـــتـــلا لـــك اذــــكو
.ةئيهتلا ططخمل اقبط ،ةيجراخلا

ماع ىلوألا ىدامج9١ يف خرؤملا٠١–٣٠ مقر نوناقلا–
ةئيبلا ةيامحب  قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا2١–5٠ مقر نوناقلا–
لدعملا ،هايملاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا62٤١
،ممتملاو

ماع يناثلا عيبر52 يف خرؤملا6٠–٧٠ مقر نوناقلا–
ريـــيســتب قلعـــتملاو٧٠٠2ةــنس وــياـــم٣١قـــفاوـمــلا82٤١
،اهتيمنتو اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا

92٤١ ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا٤٠–8٠ مقر رمألا–
طورش  ددـــــحـــــي يذـــــلا8٠٠2 ةـــنس رـــبـــمـــتــــبس لوأ قــــفاوملا

كالــمألل  ةــعــباــتــلا يضارألا ىلع زاــيــتــمالا  حـــنـــم تاـــيـــفـــيـــكو
لدعملا ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا ةلودلل ةصاخلا

،ممتملاو

2٣٤١ ماع  بجر٠2  يف  خرؤملا٠١–١١  مقر  نوناقلا–
،ةيدلبلاب  قلعتملاو١١٠2  ةنسوينوي22قفاوملا

ماع  لوألا  عيبر82  يف  خرؤملا٧٠–2١ مقر  نوناقلا–
،ةيالولاب  قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١

٧٣٤١ ماع لاوش92  يف  خرؤملا9٠–6١ مقر نوناقلا–
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو6١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا

يذ٤١ يف خرؤملا8٧١–١9 مقر يذيفنتلا موسرملا–
ددــحــي يذلا١99١ ةـنــس وــياــم82 قــفاوــملا١١٤١ ماــع ةدـــعقلا
اهيلع ةقداصملاو يضارألا لغش تاططخم دادعإ تاءارجإ

،ممتملاو لدعملا ،اهب ةقلعتملا قئاثولا ىوتحمو

يذ2  يف  خرؤملا9٠٤–٤٠  مقر  يذيفنتلا  موسرملا–
يذــلا٤٠٠2  ةـنس رــبمــســيد٤١ قــفاوملا52٤١  ماـــع  ةدــعقلا

،ةرطخلا  ةصاخلا  تايافنلا  لقن  تايفيك  ددحي

٤ يف خرؤــــملا89١–6٠  مــــــقر يذــــــيفـــنــــتلا  موــــسرــــــملا–
يذلا6٠٠2 ةنس  ويام١٣  قفاوملا٧2٤١  ماع  ىلوألا  ىدامج
ةيامحل ةفنــصملا تاـســسؤـملا ىلــع قـبــطـملا ميــظـنـتلا طبــضي
، ةئيبلا

نابعش52 يف خرؤملا22٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ماهم ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا٧2٤١ ماع
تايفيكو اهميظنتو دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا ةئيه

 ،اهريس

ىدامج2 يف خرؤملا٤٤١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ويام9١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا

،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق
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 : يتأي امب ةسسؤملا دهعتت ،ةفصلا هذهبو

تاكبشلاب تاليصوتلا زاجنإو تاساردلاب مايقلا–
ريهطتلاو ءاملاو ءابرهكلا تاكبش اهنم اميس ال ،ةيجراخلا
،ةلئاسلا تايافنلا ةجلاعمو يحصلا

ةكرتشملا تاحاسملاب ةصاخلا رفحلا لاغشأ زاجنإ–
تازـــيـــهـــجـــتـــلاو رـــئاـــظحلاو ةـــفـــلـــتخملا تاـــكـــبشلاو قرـــطــــلا(
لخاد ةيدرفلا تاحاسملا مهت يتلا كلت ءانثتساب ،)ةيعامجلا

،رمثتسملا قتاع ىلع عقت يتلا ةصح لك

يتلا تابقعلا لك نم صلختلاو تاحاسملا لك ريرحت–
،نكامألا لغش قيعت

ةئيهتلا ططخم يف ةررقملا قرطلا لاغشأب مايقلا–
،ةقحاللا ةئزجتلا صخر وأ/و

ةلمعتسملا  هايملل  يحصلا  ريهطتلا  لاغشأ  ذيفنت–
،ةئيهتلا  ططخمل  اقبط ،راطمألا  هايم  فرصو

،هايملا عيزوتل ةيسيئرلا تاونقلا زاجنإ–

،ةيمومعلا ءارضخلا تاحاسملل يرلا تاكبش زاجنإ–

تيبثت عم ،قئارحلا ةحفاكمل ةماع ةكبش ثادحتسا–
،بورشلا هايملا ةكبش يف قيرحلا دودح

تالاــصتالــــل ةـيوــناــثـــــلاو ةـــــيــلوألا تاـكـبــشلا زاــجـــــنإ–
ةـيسيـئر ةـعاس( ضفـخـنملا راــيــتــلاو ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا

 ،)ةبقارملا تاريماكو يمومعلا نالعإلاو

تايافنلل زرف زكرمب دوزم ينقت مدر زكرم زاجنإ–
،ةيلزنملا

تاسسؤملا ديوزت نامضل ةقاطلل ةكبش ثادحتسا–
يعيبطلا زاغلاو ةيئابرهكلا ةقاطلاب دوزتلا متي .ةيعانصلا

دمتعم لماعتم وأ ينعملا زاغلنوس  عمجم عرف قيرط نع
تاــكــبشلاــب طــبرــلا فـــيـــلاـــكـــت رـــمـــثـــتسملا لـــمـــحـــتـــيو .رـــخآ
ءاـنـبـب موــقــيو ،يعــيــبــطــلا زاــغــلا وأ/و ءاــبرــهــكــلــل ةــيــموــمــعــلا

زاغلا ءاخرتسال تاطحم وأ نيكرتشملل ةيئابرهك تاطحم
تاـــــكارـــــتشالاـــــب لـــــفـــــكـــــتـــــلا ةـــــمـــــهـــــم ىلوـــــتـــــيو .هـــــيضارأ ىلع
نأ بجيو .ينعملا زاغلنوس عمجم عرف عم تازيهجتلاو
زاغلنوس عمجم عرف فرط نم ،ةقبسم ةفصب ،ريشأتلا متي
بجيو .تاطحملا دييشتو ةماقإ تاططخم ىلع ،ينعملا

ةقاطلا يف هتاجايتحاب ةسسؤملا غالبإ رمثتسم لك ىلع
عـمـجـم عرـفـل ىـّنستـي ىـتــح يعــيــبــطــلا زاــغــلاو ةــيــئاــبرــهــكــلا

.هتاكبش مجح ديدحت ينعملا زاغلنوس

يناثلا مسقلا

رمثتسملا تابجاوو قوقح

٤ ةداملا

رمثتسملا قتاع ىلع ةعقاولا لاغشألا

نـــيذـــلا لـــكو وـــه –لاـثـتــمالا رــمــثــتسملا ىلع بجــي–
ةيعامتجالا ديلاقتلاو نيناوقلا لكل– هنع ةباين نوفرصتي
كلذو ،اهيف لمعي يتلا ةقطنملاب ةصاخلا ةينثإلاو ةيفاقثلا

،هرامثتسا ةرتف لالخ

تقولا يف ،ةسسؤملا ملعُي  نأ رمثتسملا  ىلع بجي–
لـيدـعـتـب ةـقــلــعــتملا هــتاــبــغر لــكــب ،يمسر لــكشبو بساــنملا

هجمانرب نم ءازجأ ةدعوأ ءزج ليوحتو ءاغلإو عيسوتو
،ينقتلاو  يلاملاو  يفيظولاو يتاعوضوملا

ايماظنو  ابدأتم  نوكي  نأ  رمثتسملا  ىلع  بجي–
يرامثتسالا هعورشم ةمدخ دصق ،ةسسؤملا عم هتاقالع  يف

مادختساو ،ةيباجيإ ةفصب  ةديدجلا ةنيدملل ةماعلا ةعفنملاو
يف  نيصصختمو  نيلهؤم اصاخشأ ، فدهلا  اذه  قيقحتل
ةلمتحملا تاعازنلا  بنجت دصق ،ضوافتلاو لاصتالا  لاجم
، عورشملا  لاغشأ  مدقت  ةقاعإ اهنأش نم يتلا ،ةيئزجلا

نسحل  ةماعلا  نيناوقلا  مارتحا  رمثتسملا ىلع بجي–
،هيح  يف ءودهلاو  ةفاظنلا  ىلع  ظافحلا  دصق  رواجتلا

يف هتين نع ريبعتلا نم اتاب اعنم رمثتسملا عنمي–
دالــــبــــلا نــــمأ عضي لــــمــــع يف ةــــكراشملا وأ فرصتــــب ماــــيــــقــــلا

قاحلإ هنأش نم وأ ،رطخ يف هروطتو هرارقتساو هتمالسو
،ىرخألا نادلبلا عم تاقالعلاب ررضلا

يف طارخنالا ،ةيمازلإ  ةفصب  ،رمثتسملا ىلع بجي–
كالــهــتسا ضيــفــخــتـــب  كلذو  ةـــمادـــتسملا  ةـــيـــمـــنـــتـــلا  راسم
ةددجتملا  تاقاطلا  جاردإو  اهداصتقاو  تاقاطلا  فلتخم
ةرضملاو  ةثولملاتاطاشنلاوتاسرامملالكيدافتبكلذو
دامتعالاب ،تاناويحلاو تاتابنلا اذكو طيحملاو  ناسنإلل
،مادختسالا ةداعإو ةلكسرلا ىلع

ءاهتنالا  لبق كلذو ،حامسلا  رمثتسملا  ىلع نيعتي–
رظنلا ةداعإب  ةسسؤملل ،هعورشم  زاجنإ  لاغشأ  نم  يلكلا

راطإ  يف ،اهتالمتشمو اهدودحو ةيضرألا ةعطقلا  عقوم يف
لكاشملل  لولح داجيإ  وأ/و  ةئيهتلا  تاططخم  تاعجارم
يتلا تاعازنلا ةيوستل اضيأ وأ  ةيجيتارتسالاو ةينقتلا

.ةيضرألا  عطقلا لالغتسا  ةرتف  لالخ رهظت

 :يتأي ام ىلع رهسلا ،اضيأ ،رمثتسملا ىلع نـّيعتي
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ثلاثلا مسقلا

ةينقتلا تافصاوملا

٥ ةداملا

ضاقنألاو ءانبلا داوم عاديإ

،هتصح لخاد ءانبلا داوم عاديإ رمثتسملا ىلع نــّيعتي
ةجتانلا ضاقنألا لقن متي نأ بجيو .هتشرو ميظنت بسح
ةيمومعلا تاغرفملا ىلإ ،رمثتسملا فرط نم رفحلا نع
 .ةسسؤملا فرط نم ةنــّيعملا ةمئالملا

ضاقنألاو داوملا نم يأ عاديإ مدع رمثتسملا ىلع بجي
قرطلاو ىرخألا صصحلا يف ةيلزنملا تايافنلاو ةمامقلاو
.ةيمومعلا تاحاسملاو نكامألا وأ

6ةداملا

تاكبشلا حالصإ

عاجرإ ،تاليصوتلا ذيفنت دعب ،رمثتسملا ىلع بجي
ةــــبــــقارــــم تحت ،ةــــيــــلصألا اــــهــــتــــيـــــعضو ىلإ تاـــــكـــــبشلا ضرأ
متي يذلا لجألا يف ،اهب لومعملا دعاوقلل اقبط ةسسؤملا

تقحل يتــلا رارضألا حالصإب ماـــيـــقـــلا هـــيـــلـــع بجـــيو .هدـــيدحت
،ةسسؤملا لــبــق نــم ةزــجــنملا تاــكــبشلاو قرــطـــلا عـــيراشمب
.هتقفن ىلع ،هنــّيع يذلا لواقملا وأ وه اهيف ببست يتلاو

٧ةداملا

نمألاو ةواقنلاو ةفاظنلا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحاب رمثتسملا دهعتي
.يندملا عافدلاو نمألاو ةيعانصلا ةفاظنلا لاجم يف امهب
ىلع ةظفاحملا متت نأ ىلع صرحلا رمثتسملا ىلع بجيو
 .هتصح لخاد ةحصلاو ةفاظنلا ةلاح

نكامألا يف تايافنلا قيدانصو تامامقلا عضو بجي
.ةسسؤملا لبق نم ةددحملا

٨ ةداملا

يضارألل هب حومسملا لامعتسالا وأ لغشلا

تاذ تاـــياـــنـــبـــلا زاـــجـــنإل ،اـــيرصح ،صصحلا صصخـــت
)عورشملا طاشن فدـــه دـــيدحت( ........................ لاـــمــــعــــتسالا

.اهب طبترت يتلا ةقحلملا تاطاشنلاو تامدخلاو

 : ءانبب ،اضيأ حمسي

دعي نيذلا صاخشألل  ةصصخملا  ةسارحلا  تالحم–
نــــــمأ  وأ  ةسارــــــح  ناــــــمضل  اــــــيرورض  مــــــئادـــــــلا  مـــــــهروضح
،اعبرم  ارتم52  اهتحاسم  ىدعتت  ال  ثيح ،تاسسؤملا

سرــغـــلا (رـظاــنملاو ةـيـنارــمـعـلا تاـئيــهـتــلا ةــياــمــح–
،) جايسلا و ةصحلا لخدمو

،عقوملا يف ماجحألا جامدإ–

 ،تايانبلل ةيسدنهلا ةيعونلا–

لخاد نيزختلا تاحاسمو تارايسلل فقاوم زاجنإ–
، ةيؤرلا  نع  اديعبو  ةيضرألا  هتعطق

.ةريبكلا ثولتلاو ررضلا قاحلإ راطخأ ىلع ءاضقلا–

طــطخمل اــقــبــط ،هــتصح دودــح يف ،رــمــثــتسملا دــهــعــتـــي
: يتأي ام زاجنإب ،ءانبلا ةصخرو ةئيهتلا

،تايانبلل ةيرورضلا  ةماعلا رفحلا لاغشأ–

،ةيمومعلا ةمدخلا تاذ تاكبشلا ىلإ جولولا لاغشأ–

هاـيـمو ةـلـمـعــتسملا هاــيملاو راــطــمألا هاــيــم تاــكــبش–
دــنــع ،اــهــتجلاــعـــم دـــعـــب ،هـــتصحـــب ةصاخلا يعاـــنصلا فرصلا
ةفصب تاكبشلا ليصوتب مايقلا هيلع بجوتي امك .ءاضتقالا

،ةسسؤملا فرط نم ةزجنملا تاونقلا تاحتف ىلإ ةيرصح

ةــكــبشلاــب طــبرــلاو ةــيــلـــخادـــلا عـــيزوـــتـــلا لاـــغشأ لـــك–
لــبـــق نـــم دادـــعـــلا عضو مـــتـــي .ةسسؤملا فرـــط نـــم ةزـــجـــنملا
ىلع ءانبو رمثتسملا ةقفن ىلعو زايتمالل ةحناملا ةرادإلا

،هتاجايتحا بسح هبلط

نــــم يئاــــقو ءارــــجإ ذاــــخــــتا رــــمــــثــــتسملا ىلع بجـــــي–
لوح كرحتلل اكلسم ،اضيأ ءارجإلا اذه ،لمشيو .قئارحلا
عيمج لانت نأ بجيو ةيندملا ةيامحلا تارايسل تارامعلا

ةيامحلا حلاصم لبق نم ةقبسملا ةقفاوملا تاءارجإلا هذه
،ةيندملا

هاـــيملا تاـــنازـــخزاـــجــــنإ رــــمــــثــــتسم لــــك ىلع بجــــي–
ةيلالقتسالا  ىلع  لوصحلاب  حمست  ةيفاك  ةعسب  ةيضرألا

،لقألا  ىلع  ةعاس٤2  ةدمل

دوزتلا  بيكرت  يف  جاردإ  رمثتسم  لك  ىلع  بجي–
،هايملا  داصتقاب  حمسي  ازاهج ،برشلل  ةحلاصلا  هايملاب

،تاكبشلاب طبرلا ةزهجأو تاليصوتلا لاغشأ–

تاراـمــعــلا هذــه طــبر هــقــتاــع ىلع رــمــثــتسملا ذــخــتــي–
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةكبشب

ةـيــموــمــعــلا تاــحاسملا ةــناــيصو رــيــيست طورش ددحت
ةصاخلا فـيـلاـكـتـلا اذـكو ةـماـعـلا ةـعـفــنملا تاذ تازــيــهــجــتــلاو
.ةسسؤملا فرط نم ،نيرمثتسملا قتاع ىلع عقت يتلا
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تادحولا ريسل ةيرورضلا بتاكمك ةلمعتسملا تالحملا–
.اهتماقإ تمت يتلا

٩ ةداملا

يضارألل هب حومسملا ريغ لامعتسالا وأ لغشلا

: يتأي ام عنمي

،ينكسلا لامعتسالا تاذ تايانبلا–

ةلحرم لالخ ّالإ( شهلا عباطلا تاذ ةفيفخلا تايانبلا–
،)ةشرولا

،رابآلا وأ/و رفحلا–

،ءانبلا داوم جارختسا دصق ضرألا رفح–

،عيبلل ةصصخملا كلت ّالإ ،نزاخملاو تاغرفملا–

.اهلالغتساو رجاحملا حتف–

01 ةداملا

ةصاخلا طورشلل ةعضاخلا يضارألا لامعتسا / لغش

ةــحصلا نوــناــق ماــكــحأل اــقــبــط ،ةصاــخ صخرـــل عضخـــت
اـهـتـيـقرـتو ةـحصلا ةـياـمـحـب قـلــعــتملا نوــناــقــلاو ةــيــموــمــعــلا

ىدامج٤ يف خرؤملا89١–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأو
طبضي يذلا6٠٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا
: ةيتآلا تايانبلا

،ةرطخ ةفنصملا تاسسؤملا تايانب–

.اهعيسوتو قبسملا صيخرتلل ةعضاخلا تآشنملا–

11 ةداملا

هب حومسم ريغ يعانص ءانب

خرؤملا89١–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةلمكت
6٠٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف

ةــفــنصملا تاسسؤملا ىلع قــبــطملا مــيــظــنــتــلا طــبضي يذـــلا
 : ـب حمسي ال ،ةئيبلا ةيامحل

اهتايافنو اهتازارفإ رضت يتلا ةثولملا تاطاشنلا–
،تاتابنلاو تاناويحلا

ارتم٠٣ اهيف ءاملا كالهتسا زواجتي يتلا تاطاشنلا–
.مويلا يف ابعكم

٢1 ةداملا
يعانصلا فرصلا تايافنو ةيلزنملا ةرذقلا هايملا

ةيوجلا تازارفإلاو

زــّيــح اـــهـــعضو وأ يحصلا فرصلـــل رـــفـــح ءاـــنـــب عـــنـــمـــي
.ةصحلا لخاد لامعتسالا

ةـقـبسملا ةجلاـعـمـلـل ماـظـن دـيدـحــتــب رــمــثــتسملا مزــتــلــي
عـقـتو.رـيـهـطـتـلـل ةـيـموـمـعـلا ةـكـبشلا يف اـهـفرص لـبـق هاـيـمـلــل
ةـــــقـــــبسملا ةجلاـــــعملاـــــب ةصاخلا تآشنملا ءاــــــنــــــب فــــــيراصم
ىلع ظافحلاب دهعتي يذلا رمثتسملا قتاع ىلع اهتنايصو

 .ديجلا اهريس

ناوــــعأل ،تقو يأ يف ،حاــــمسلاــــب رــــمــــثــــتسملا مزـــــتـــــلـــــي
ةنياعمب ةيحصلا حلاصملاو ةئيبلا ةيامحب ةفلكملا حلاصملا

لـكـب ماـيـقـلا ،ءاضتـقالا دـنـعو ،اـهـتـبـقارـمو رـيـهـطـتـلا تاـكــبش
 .ةيرورض اهنوري يتلا براجتلا

تايافنلا نم تانــّيعلا ذخأ تايلمع ليهستب مزتلي امك
 .ةيمرملا ةلئاسلا

دصق تاءارجإلا عيمج ذختي نأ رمثتسملا ىلع نــّيعتي
ةيزاغلا تاثاعبنالاو رابغلاو حئاورلاو ناخدلا راشتنا يدافت
اــهــنأش نــم يتــلاو ،اــهــتجلاــعــم لــبــق رشاــبــم لـــكشب ىرـــخألا

.وجلا ثيولت

٣1 ةداملا
زاجنإلا لاجآ

لاــغشأ قالــطــنا ىلع لــمـــعـــي نأ رـــمـــثـــتسملا ىلع بجـــي
أدـــبـــي يذـــلا ،رــــهشأ )٣( ةـــثالـــث ىدــــعــــتــــي ال لــــجأ يف هــــعورشم

.ءانبلا ةصخر ميلست خيرات نم ءادتبا هنايرس

يراــمــثــتسالا هـــعورشم زاـــجـــنإب رـــمـــثـــتسملا دـــهـــعـــتـــي
ءانبلا ةصخر يف ةددحملا لاجآلا يف لامعتسالا ّزيح هعضوو
.اهميلست خيرات نم ءادتبا

 : هيلع بجي ،ضرغلا اذهلو

،)١(  دحاو رهش  هاصقأ  لجأ  يف  ،ةسسؤملا  ىلع ضرع .١
ةيلوأ  ةسارد ،ةيضرألا  ةعطقلا صيصخت  خيرات  نم  ءادتبا

، بقترملا  عورشملا  ةدوسم  نمضتت

)2( نارهش  هاصقأ  لجأ  يف ،ةسسؤملا  ىلع  ضرع .2
ايئاهن اعورشم ،زايتمالا حنم دقع مالتسا خيرات نم ءادتبا
فلم( زايتمالا حنم عوضوم ،ةيضرألا ةعطقلا ىلع ءانبلل
،)ءانبلا  ةصخر

فلم عاديإ  ،)2(  نيرهشلا  ةرتف  سفن  يف  سامتلا .٣
،ةصتخملا  حلاصملا  ىدل  ءانبلا  ةصخر
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يناثلا بابلا

ةيسدنهلاو ةينارمعلا تافصاوملا

فرــط نــم ةــيسدــنــهــلاو ةــيــنارـــمـــعـــلا تاـــفصاوملا ددحت
يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ررقتو ةسسؤملا

.ريمعتلاو ءانبلا لاجم

ربتعتو ،ءانبلا ةصخر فلم نم أزجتي ال اءزج لكشتو
 .رمثتسملل ةيمازلإ

ثلاثلا بابلا

ةيضرألا عطقلا زايتما حنم طورش

٨1 ةداملا

زايتمالا حنم نم فدهلا

ةصصخم ،اذه زايتمالا حنم عوضوم ،ةيضرألا ةعطقلا
ةيمستلا / يعامتجالا رقملاو مسالاو بقللا( ...................... ـل
ىعدي يذلا ،)رخآ فيرعت رصنع لكو ناونعلاو ةيراجتلا
يف اـــهـــلاـــمـــعـــتسا مـــتـــي تاـــياـــنـــب زاـــجـــنإ دصق ”رـــمـــثــــتسملا“
ةدـيدجلا ةـنـيدملا عـباـطـب ةـطــبــترملا ةــيداصتــقالا تاــطاشنــلا

.هيف عورشملا دييشت متي يذلا دوعسم يساحل

ةعطقلا لك لامعتسا يف وأ ةهجو يف رييغت لك يدؤي
يف ةددحملا كلت ريغ ىرخأ ضارغأل اهنم ءزج وأ ةيضرألا
حنم خسف ىلإ ،تاقافترالاب صاخلا اذه يجذومنلا رتفدلا
.ايئاقلت زايتمالا

٩1 ةداملا

اهريياعمو ةئيبلاو ريمعتلا دعاوق

لــظ يف يراــمــثــتسالا عورشملا زاــجــنإب ماـــيـــقـــلا بجـــي
ةــيراــمــعملا ةسدــنــهــلاو رــيــمــعــتــلا رــيــياــعــمو دـــعاوـــق مارـــتـــحا

صاخلا اذــه يجذوــمــنــلا رــتــفدـــلا نـــع ةضخـــمـــتملا ،ةـــئيـــبـــلاو
كلـتو ،ةــيــلاــعــلا ةــيــئيــبــلا ةــيــعوــنــلا قاــثــيــمو ،تاــقاــفــترالاــب
.هاندأ داوملا يف اهيلع صوصنملا

0٢ ةداملا

زايتمالا ةغيص

ماكحأل اقبط ،يضارتلا قيرط نع زايتمالا حنم متي
قفاوملا92٤١ ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا٤٠–8٠ مقر رمألا
حنم تايفيكو طورش ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس لوأ
ةـــلودـــلـــل ةصاخلا كالـــمألل ةــــعــــباــــتــــلا يضارألا ىلع زاــــيــــتــــمالا

.ممتملاو لدعملا ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملاو

ءانبلا ةصخر يف ةددحملا لاجآلا يف لاغشألا مامتإ .٤
.ةقباطملا ةداهش ىلع لوصحلل بلط ميدقتو

٤1 ةداملا

لاجآلل لمتحملا ديدمتلا

اذإ ام ةلاح يف ،هالعأ ةروكذملا ذيفنتلا لاجآ ديدمت متي
لداعت ةرتفل ،ةرهاق ةوق ةلاح ىلإ دوعي اهمارتحا مدع ناك
.هتادهعتب مازتلالا نم رمثتسملا اهيف نكمتي مل يتلا كلت
.عنملا تاتابثإ  ميدقت هيلع بجيو

.ةرهاق ةوق تالاح ليومتلا تابوعص ربتعت ال

٥1 ةداملا

ءانبلا ةصخر

تاـطـطخمل اـقـبـط ،هـئاـنــب زاــجــنإب رــمــثــتسملا دــهــعــتــي
صاخلا اذـــه يجذوـــمــــنــــلا رــــتــــفدــــلا ماــــكــــحألو ءاــــنــــبــــلا ةصخر
.تاقافترالاب

61 ةداملا

لاغشألا ذيفنت

لامعتسا تارامعلا ءانبب نيفلكملا نيلواقملا نكمي
نأ طرش ،ةسسؤملا فرط نم ةزجنملا تاكبشلاو قرطلا

مهيلع ضرفت نأ نكمييتلاو ،كلذ ىلع ةريخألا هذه قفاوت
.بسانم ينوناق ءارجإ يأ

ضاقنألاو تاشرولا خاوكأو ءانبلا داوم عضو بجي
.ءانبلا ةرتف لالخ ،رمثتسملا ةصح لخاد

٧1 ةداملا

كرحتلا قوقح

لاــمــكــتسا روــف كرــحــتــلــل نــكاـــمألاو قرـــطـــلا صصخـــت
.اهتئيهت

تاــمــيــظـــنـــتـــلا لـــكـــل لاـــثـــتـــمالا رـــمـــثـــتسملا ىلع بجـــي
يف لوعفملا ةيراسلا قرطلاو ،ةينوناقلا تاءارجإلا تارارقو
وأ ةفنصم قرطلا تناك اذإ ام ةاعارم نود كلذو ،تايدلبلا

 .ةفنصم ريغ

نأ ،لاكشألا نم لكش يأ تحت ،رمثتسملا ىلع بجي
يف ،هتعيبط تناك امهم ،روهدت وأ رارضأ يأ يف ببستي ّالأ

ىلع نــّيعتي ،كلذ عقو اذإ ام ةلاح يفو .ةعطاقملا قيرط
فـيـلاـكــتــلا لــمحت روــهدــتــلا اذــه يف ببست يذــلا رــمــثــتسملا
.اهب مايقلا بجي يتلا تايانبلاو تاحالصإلا نع ةبترتملا
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1٢ ةداملا

تاقافترالا

تاــقاــفــترالاــب زاــيــتــمالا حــنــم نــم رــمــثــتسملا عــفــتــنـــي
اـهـنـم ةرـهاـظـلا ةــيــبــلسلا تاــقاــفــترالا لــمــحــتــيو ةــيــباــجــيإلا

ةعطقلا لقثت نأ نكمي يتلا ،ةعطقنملا وأ ةمئادلا ،ةيفخلاو
نع رذتعاو اهضعبب عرذت اذإ ّالإ ،زايتمالا حنم لحم ةيضرألا
نأ نودو ةلودلا دض نعط يأ نود هتيلوؤسم تحت ىرخألا

نّكمي نأ نودو ،لاوحألا نم لاح يأب ةلودلا نامض سمتلي
وأ نوناقلا نع ةجتانلا قوقحلا نم رثكأ حنم نم طرشلا اذه
وأ رمثتسملل ءاوس ،ةمداقتملا ريغ ةيعرشلا تادنتسملا نم
.ريغلل

تالاحلا ضعب يفو ،انايحأ رمثتسملا ىلع بجوتي
 : لوبق ،ةصاخلا

تاذ تاكبش ةنايص وأ رورملا تاقافترا ،هضرأ ىلع–
،ةماع ةعفنم

ةمدخ  قرط  دودح  وأ  تايانبلا  وأ  ةجيسألا  ىلع–
قرـــــــــطـــــــــلا مسا ىلإ رـــــــــيشت تاـــــــــتـــــــــفال عضو ،ةأزجملا ضرألا

.اهمقرو صصحلاو

٢٢ ةداملا

ةيفاقثلا تاكلتمملا

اميس ال ،ةيفاقثلا تاكلتمملا لك ةيكلمب ةلودلا ظفتحت
لـيـثاـمـتـلاو ةـيـفخلا شوـقـنـلاو ءاسفـيسفـلاو تاـياـنـبـلا اــهــنــم
دوــقــنــلاو زوـــنـــكـــلاو شوـــقـــنـــلاو تاـــيرـــهزملاو تاـــيـــلادـــيملاو
يتلاو ةدوجوملا نداعملاو مجانملا كلذكو ةحلسألاو ةميدقلا

.زايتمإلا حنم لحم ،ضرألا نطاب يفو ىلع فشكت دق

تاكلتمملا لك نع غالبإلا زايتمالا بحاص ىلع بجي
لحم ضرألا ةعطق ىلع ةفشتكملا ةيرثألا ءايشألاو ةيفاقثلا
ملعي يذلا ايميلقإ صتخملا ةلودلا كالمأ ريدم ىلإ ،زايتمالا

٤٠–89 مقر نوناقلا ماكحأ ذيفنت دصق ةيالولل ةفاقثلا ريدم
899١ ةنس وينوي5١ قفاوملا9١٤١ ماع رفص٠2 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

٣٢ ةداملا

ىرخألا فيراصملاو موسرلاو بئارضلا

موسرــــــلاو بئارضلا لــــــك رــــــمــــــثــــــتسملا لــــــمــــــحــــــتــــــي
راقعلاب قحلت نأ نكمي وأ قحلت يتلا ىرخألا فيراصملاو
ءدب خيرات نم ءادتبا ،لفكتيو ،زايتمالا ةدم لالخ حونمملا
اذكو ةطرشلاو قرطلا ةحلصمو ةنيدملا ءابعأ لكب ،عافتنالا

نود ررقت نأ نكمي يتلا وأ ةررقملا ةيرادإلا تاميظنتلا لك
.ظفحت يأو ءانثتسا يأ

٤٢ ةداملا

ىرخألا فيراصملا

ليكشت نع ةجتانلا فيراصملا لك رمثتسملا لمحتي
.ةيضرألا ةعطقلا حسم قئاثوو ملاعملا ديدحتو ينقتلا فلملا

٥٢ ةداملا

زايتمالا حنم فيراصم

ةيبيرضلا هبشو ةيبيرضلا تازيفحتلا ىلع ةدايز
ىفعي ،كرتشملا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةيكرمجلاو
رــهشلا فــيراصمو لــيــجستــلا قوـــقـــح عـــفد نـــم رـــمـــثـــتسملا
.زايتمالا نع جتانلا رجألاو يراقعلا

6٢ ةداملا

زايتمالا عيب– نطابلا نم ريجأتلا

وأ لزانتي نأ ،طاقسإلا ةلئاط تحت ،رمثتسملا نكمي ال
.هليغشتو عورشملا مامتإ لبق زايتمالا نطابلا نم رجؤي
لامعتسا نم ،طاقسإلا ةلئاط تحت ،اضيأ ةحارص عنميو
ريغ ضارغأل اهزايتما حونمملا ةيضرألا ةعطقلا لك وأ ءزج
.اهلجأ نم هل تحنم يتلا كلت

٧٢ ةداملا

زايتمالا خسف

 : زايتمالا خسفي

،نيفرطلا قافتاب ،تقو يأ يف–

مـــل اذإ ،ةـــلـــقرو ةـــيالوـــل ةـــلودــــلا كالــــمأ ةرادإ ةرداــــبمب–
صاخلا  يجذومنلا رتفدلا طورشو دونب رمثتسملا  مرتحي
.تاقافترالاب

رــــتــــفدــــلا دوــــنــــب رــــمــــثــــتسملا مارــــتــــحا مدــــع ةـــــلاـــــح يفو
هل نيراذعإ هيجوت دعبو ،اذه تاقافترالاب صاخلا يجذومنلا

،ىودج نود نكل ،مالتسالاب راعشإ عم اهيلع ىصوم ةلاسرب
ةــــيــــئاضقــــلا تاــــهجلا ىدـــــل قحلا طاـــــقسإ ءارـــــجإ يف رشاـــــبـــــُي
مقر يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط ،ةصتخملا

ويام2 قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خرؤملا25١–9٠
.هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس

عورشملا  نـــــم  رـــــمـــــثـــــتسملا  ءاـــــهـــــتـــــنا  مدـــــع  دـــــنـــــع–
مارتحا عم ،زايتمالا  دقع  يف  ددحملا  لجألا  يف  يرامثتسالا

يجذومنلا رتفدلا يف ددحملا جمانربلاو عورشملا ةعيبط
يفاضإ لجأ حنم نكمي ،ءانبلا ةصخرو تاقافترالاب صاخلا
بسح ،تاونس )٣( ثالث ىلإ ةنس نم حوارتي رمثتسملل

.عورشملا ةيمهأو ةعيبط
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0٣ ةداملا
ةيضرألا ةعطقلا نييعت

..................... ةيدلب ميلقإ يف ةيضرألا ةعطقلا هذه عقت
........................... ةرئاد ،............................ ىـّمسملا ناكملاب
 ................................ ةيالو

 : اهّدحي

،................................... : الامش–

،................................... : ابونج–

،.................................... : اقرش–

. ....................................... : ابرغ–

1٣ ةداملا
ةيضرألا ةعطقلا ماوق

...................................... : يه ةيضرألا ةعطقلا ةحاسم
يتلا ةيضرألا ةعطقلا ةعس يه دقعلا يف ةروكذملا ةعسلاو
.يقفألا طاقسإلا نع ةجتانلاو زايتمالا حنم دصقب تسيق
.ةحاسملا هذه ةحص ىلع نافرطلا قفاوو

٢٣ ةداملا
ةيكلملا لصأ

.ةلودلل صاخ كلم ةيضرألا ةعطقلا

٣٣ ةداملا
يرامثتسالا عورشملا فصو

.هزاجنإ عمزملا يرامثتسالا عورشملل قيقد فصو

٤٣ ةداملا
ةيلاملا تاردقلا

ةيلمعلل ليومت ططخم مدقي نأ رمثتسملا ىلع نــّيعتي
.تاـقاـفــترالاــب صاخلا اذــه يجذوــمــنــلا رــتــفدــلا يف ةروــكذملا

 : يتأي ام ،اذه ليومتلا ططخم حضوي نأ بجيو

ةددحم يه امك عورشملل ةيريدقتلا ةيلاملا ةفلكتلا–
،هالعأ٣٣ ةداملا يف

حنامل صاخلا لاملا سأر ( يصخشلا طسقلا غلبم–
،) زايتمالا

اهيلع لوصحلا  هنكمي يتلا ةيلاملا تادامتعالا غلبم–
، اهيف  فرصتلا  عيطتسي  يتلا  وأ

.كنب فرط نم ةمّلسم ةيلاملا ةءالملا ةداهش–

٥٣ ةداملا
زايتمالل ةيلاملا طورشلا

ةـيوـنس ةواـتإ عـفد لـباـقـم يضارـتـلاـب زاــيــتــمالا حــنــمــي
حلاصم فرط نم ةددحملا ةيراجتلا ةميقلا نم١/٣٣ لثمت

ةــيــمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا ماـــكـــحألل اـــقـــبـــط ،ةـــلودـــلا كالـــمأ
.اهب لومعملا

،يفاضإلا لجألا ءاهتنا دنع عورشملا مامتإ مدع ةلاح يفو
ناونعب قحتسم ضيوعت عفد ىلإ يدؤي قحلا طاقسإ نإف
ةيضرألا ةعطقلا ىلع رمثتسملا اهب ىتأ يتلا ةميقلا ضئاف
زواجتي نأ نود ،ةيماظن ةفصب ةزجنملا لاغشألا لالخ نم
عم ةلمعتسملا ةلماعلا ديلا رعسو داوملا ةميق غلبملا اذه
.ضيوعتلا ليبس ىلع %٠١ ةبسن عاطتقا

 : ةميقلا ضئاف ةلقرو ةيالول ةلودلا كالمأ حلاصم ددحت

نود نكل ةددحملا لاجآلا يف تايانبلا زاجنإ دنع–
طاقسإ ّنإف ،ءانبلا ةصخرلوأ/وددحملا  جمانربلل اهتقباطم
،ضيوعت  يأ نود  متي  قحلا

مدع عم ةددحملا لاجآلا يف  عورشملا  زاجنإ  مدع  دنع–
هـّنإف ،ءانبلا ةصخرل وأ/و ددحملا جمانربلل تايانبلا ةقباطم
،ضيوعتلا نم ةدافتسالا بلط رمثتسملا نكمي ال

ةيئاضقلا ةهجلا فرط نم تايانبلا مدهب قطنلا دنع–
ةصاخلا هفيراصمبو رمثتسملا ىلع نــّيعتي هنإف ،ةصتخملا
اـهـتـلاـح ىلإ زاـيـتــمالا لــحــم ةــيضرألا ةــعــطــقــلا ةداــعإب ماــيــقــلا
تلقثأ اهنأ لمتحي يتلا نوهرلاو تازايتمالا لوحت .ةيلصألا
ىلإ ،هتامازتلاب لخملا رمثتسملا ببسب ةيضرألا ةعطقلا

.ضيوعتلا غلبم

٨٢ ةداملا

ةعفشلا قح

ةـــــنـــــيدملا طـــــيـــــحـــــم ىلع ةـــــعـــــفشلا قـــــح ةسسؤملا كلمت
.دوعسم يساحل ةديدجلا

٩٢ ةداملا

عاجرتسالا قح

تمت يتـــلا تادـــحوــــلا ةراــــيز قــــحــــب ةسسؤملا ظــــفــــتحت
نــــم ءازــــجأ وأ صصحلا لــــك ءاصحإ دصق ،اــــيرود اــــهــــتـــــماـــــقإ

باـــبسأ ةدـــعـــل ةرـــفوـــتملاو ةـــلـــغــــتسملا رــــيــــغ ضرألا صصح
،ةيقيقحلا تاجايتحالل رظنلاب بسانم ريغ يلوأ ءانتقا(

.)... .خلإ ،لزانتلا ،تاكرشلا لح

مــــــتــــــي ،اــــــفـــــــلاس ةروـــــــكذملا تاـــــــيـــــــئاصحإلا ساسأ ىلع
يف ةرفوتم اهنأ ايئاهن اهب حرصملا صصحلاب ظافتحالا
.ةسسؤملل ةيلاملا ةظفاحلا

نـــم لاـــح يأ يف ،عاـــجرـــتسالا اذـــه نوـــكـــي نأ نــــكــــمــــي ال
ارربم دجي يذلا رمثتسملا فرط نم جاجتحا لحم ،لاوحألا
رــيــغ ةــيضرألا ةــعــطــقــلا نــع لزاــنــتـــلا ةداـــعإ نـــم ةداـــفـــتسالـــل
،ضرألا رــــعس رــــيدــــقــــت ةداـــــعإ يف ببسي نأ الو ،ةـــــلـــــغـــــتسملا

 .عاجرتسالا اذه عوضوم
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كالــمأ ةــيرــيدمل اــقــبسمو اــيوــنس ةواــتإلا هذـــه عـــفدـــتو
مــتــي ،عــفدــلا يف رــيــخأتـــلا ةـــلاـــح يفو .ةـــلـــقرو ةـــيالوـــل ةـــلودـــلا

.ةينوناقلا قرطلا لكب قحلا ليصحت

مـتــي ،ةـــنــس )١١( ةرشع ىدـــحإ ةرـــتف لــــك ءاــضــقنا دـــنع
ةددــحــم يه اــمــك ةــيوــنسلا ةــيراــجــيإلا ةواـــتإلا غـــلـــبـــم نييحت

.ةيراقعلا قوسلا ىلإ ادانتسا ،هالعأ

6٣ ةداملا
هتقيرطو ةيونسلا ةواتإلا نمث عفد ناكم

ةــيوــنسلا ةــيراــجــيإلا ةواــتإلا غــلــبــم رـــمـــثـــتسملا عـــفدـــي
مقر باسح ىلإ ،هالعأ5٣ ةداملا يف ةروكذملا فيراصملاو
هاصقأ لجأ يف ةلقرو ةيالول ةلودلا كالمأ ةيريدمل ..............

ةواتإلا غلبم غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )5١( رشع ةسمخ
 .ةيونسلا

لجأ نم رمثتسملا راذعإ متي ،لجألا اذه ءاضقنا دعب
هيلإ افاضم ،اعوبسأ ىدعتي ال لجأ يف ،زايتمالا غلبم ديدست
.قحتسملا غلبملا نم %2 لثمت ةمارغ

ةدافتسالا نع عجارت دق رمثتسملا دعي ،كلذ فالخبو
.ةيضرألا ةعطقلا ىلع زايتما حنم نم

٧٣ ةداملا
زايتمالا حنمب صيخرتلا

نم رارق بجومب ةصخرم هذه زايتمالا حنم ةيلمع
ةديدجلا ةنيدملا ةسسؤم نم حارتقابو ،ةلقرو ةيالو يلاو

كلذو ةنيدملاب فلكملا ريزولا ةقفاوم دعبو دوعسم يساحل
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط

٨٣ ةداملا
هديدجت– زايتمالا ةدم

نوثالثو ثالث اهاندأ ةدمل يضارتلاب زايتمالا حنمي
نوعستو عست اهاصقأو نيترم ديدجتلل ةلباق ةنس )٣٣(
.ةنس )99(

٩٣ ةداملا
زايتمالا حنم دقع

زاـــيـــتـــمالا حـــنــــم نــــمضتملا يرادإلا دــــقــــعــــلا دادــــعإ مــــتــــي
فرط نم رمثتسملا ةدئافل ةيضرألا ةعطقلا ىلع يضارتلاب
.ةلقرو ةيالول ةلودلا كالمأ ريدم

0٤ ةداملا
عافتنالا ءدب

ءدبو ةحونمملا ةيضرألا ةعطقلا ةزايح ةيلمع دسجت
هّدعت رضحم قيرط نع رمثتسملا فرط نم اهنم عافتنالا
.زايتمالا حنم دقع ميلست دعب ةسسؤملا

1٤ ةداملا
ةيماتخ ماكحأ

علطا هنأب ،ةحارص مربملا دقعلا يف رمثتسملا نلعي
لكو ،تاقافترالاب صاخلا اذه يجذومنلا رتفدلا ىلع اقبسم
.هل اعجرم هذختي هنأو ،هب قفرم قحلم

هيلع قفاوو ئرق

رمثتسملا

ةينطولاةيبرتلاةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج٤ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا لدعي ،٨10٢ ةنس رياربف1٢ قفاوملا٩٣٤1
1٣٤1 ماع بجر٣ يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
دادعت ددحي يذلا010٢ ةنس وينوي61 قفاوملا

صاـــخلا دــقــعــلا ةدـــمو اــهــفــينـــصتو لـــغـــشلا بـــصاـــنـم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ

ةـــعــباــتـلا ةــيــموــمـعــلا تاــســسؤــملاو ةزــكرـمــملا رـيــــغ
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ةريزوو

يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعـتـملا ناوــعألا فــيــظوــت تاـيــفــيك ددــحي
ةـقــلعـتملا دعاوــقلاو مهــبتاورل ةلــكـشـملا رــصانــعلاو مهتاــبـجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

خرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـنــس تشــغ5١ قفاوـملا8٣٤١ ماـع ةدــعــقـلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا  نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نيييعت

خّرؤملا562-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤99١ ةنس ربمتبس6 قفاوملا5١٤١ ماع لوألا عيبر92 يف

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا599١ ةنس رياربف5١ قفاوملا5١٤١ ماع ناضمر5١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي
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بصانم دادعت ددحي يذلا٠١٠2 ةنس وينوي6١ قفاوملا١٣٤١ ماع بجر٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو

: يتأي ام نوررقي

ةنس وينوي6١ قفاوملا١٣٤١ ماع بجر٣ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠١٠2

92 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّروملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا"
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس
ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو
: هاندأ لودجلا يف نــّيبم وه امك ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ةريظح سيئر

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ثلاثلا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)1+٢(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

828

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

828

1

– 

2

1

– 

– 

– 

– 

– 

– 

32

– 

– 

4

40

4

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

57707

4

422

1515

9996

64

2

1

1

7620

8829

2

1

572

86736

58540

4

424

1516

9996

64

2

1

1

7620

8861

2

1

576

87608

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

“

ةيبرتلا تايريدمو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب لغشلا بصانم دادعت عيزوت لوادج رارقلا اذه لصأب قحلت:٢  ةداملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةينطولا دهاعملاو زكارملاو نيواودلا اذكو تايالولاب

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا

.8١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا9٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤ يف رئازجلاب ررح
ةينطولا ةيبرتلا ةريزو

تيربغ نب ةيرون

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يفخرؤم رارق
ةـــــنـــــجـــــلــــــلا ءاشنإ نــــــمضتــــــي ،٨10٢ ةـــــنس رـــــيارــــــبــــــف
ةـئيـبــلا ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا

.ةددجتملا تاقاطلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ّنإ

يف خرؤملا٧٤2-5١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
5١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس6١ قـــفاوملا6٣٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ2
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،هنم9٧١ ةداملا اميس ال ،ماعلا

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا  موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٤6٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر6 يف

تاـــقاـــطـــلاو ةـــئيـــبـــلا رــــيزو تاــــيــــحالص ددــــحــــي يذــــلا٧١٠2
،ةددجتملا

: يتأي ام ررقت

موسرملا نم9٧١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
6٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا٧٤2-5١ مقر يسائرلا
أشنـــت ،هالـــعأ روـــكذملاو5١٠2 ةـنس رــبــمــتــبس6١ قــــفاوملا
ةــئيــبــلا ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقـــلا ةـــنـــجـــلـــلا

.ةددجتملا تاقاطلاو

ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذـــه رشنـــي :٢ ةداملا
 .ةــّيبعّشلا ةــّيطارقميّدلا  ةـّيرئازجلا ةيروهمجلل

قفاوملا9٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياربف9١

يطاورز ءارهزلا ةمطاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يفخرؤم رارق
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس رياربف
ةـئيـبــلا ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا

.ةددجتملا تاقاطلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خرؤم رارق بجومب
ةـــــــيـــــــتآلا ءاضعألا نيعـــــــي ،8١٠2 ةـــنس رـــيارــــبــــف9١ قـــــــفاوملا

يسائرلا موسرملا نم٧8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ
6١ قفاوملا6٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا٧٤2-5١ مقر

ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو5١٠2 ةنس ربمتبس
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو
: ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو لثمم ،بياعلا راون–
،اسيئر

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ةلثمم ،فوــــنخ نـــــــب ةــــــــيهز–
،سيئر بئان ،ةددجتملا

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا عاطق لثمم ،ويوي اضر–
،اوضع

تاقاطلاو ةئيبلا عاــــــطق ةلـــــثمم ،ةــــــــحول ةــــــــمـــــيسن–
 ،ةفلختسم ،ةددجتملا

تاقاطلاو ةئيبلا عاطق ةلثمم ،ةباطوب ةنـــــيمساي–
،اوضع ،ةددجتملا

تاقاطلاو ةئيبلا عاطق ةلثمم ،نيعامس نب ىليل–
،ةفلختسم ،ةددجتملا

ةيريدملا“ ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،مرجل مالحأ–
،اوضع ،”ةبساحملل ةماعلا

فلكملا ريزوــــــــــــلا ةلــــــثمم ،ناــــــــــمحد تيأ تيدعـــــــست–
،ةفلختسم ،”ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا“ ةيلاملاب

ةيريدملا“ ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يبورخ رمع–
،اوضع ،”ةينازيملل ةماعلا

ةــيــلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،ساــبروــب دوــلوــم–
،افلختسم ،”ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا“

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رمحل ريمس–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثـــــمم ،شــــــيرف ناـــــــيفس–
.افلختسم

تاـكـلـتـمــــــملاو لـئاــــــسوـلـل ةـيـعرــــــفـلا ةـيرــــــــيدملا ىلوـتـت
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجلل ةمئادلا ةنامألا تاقفصلاو
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول

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


