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ةـّيميظنت ميسارم

 دامتعا ليوحـتو باب ثادـحإ نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 92 يف خّرؤم 333–22 مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست ةـــينازيم ىلإ

 ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 62قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 92 يف خّرؤم ٤33–22 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةعانصلاةرازو رــييسـت

 ةــيــــنازـــيــــم ىــلإ داــــمتـعا ليوحـت نـمـضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 92 يف خّرؤم ٥33-22 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................تارداصلا ةيقرتوةراـــجتـلاةرازو رــييـســـت

 ةيـنازـيـم ىلإ دامتـعا ليوحـت نـمـضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 62قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 92 يف خّرؤم 633-22 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................لاصتالاةرازو رــييسـت

ةـّيدرف ميسارم

 ىدل يركسع ماع بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
............................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم

 ىدل يركسع ماع بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
.............................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةباينلاب ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم

 ىدل ةلودلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
............................................................................................................................................................................ةلودلا سلجم

.......ةلودلا سلجم سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم

 سلجم ىدل ةلودلا ظفاحم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
.........................................................................................................................................................................................ةلودلا

 يوهجلا حرسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
.....................................................................................................................................................................................ركسعمل

.....ةياجب ةيالو يف ليغشتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم

 يوذو نيدهاجملا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
......................................................................................................................................................................................قوقحلا

....ةركسبل يوهجلا حرسملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم

 ةـنــمقرــلا ةرازوـب رـيدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

 ةـسدـنـهلاو ريمـعـتلا رــيدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
........................................................................................................................ راتخم يجاب جرب ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 ضعب يف ليغشتلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

 ةـــمـظــنأو تاـيــئاــصــحإلا رـــيدـــم نييــعـت نــمـضـتي ،22٠2 ةــنـس رــبــمـتـبـس ٤2 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
............................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةيفارشتسالا تاـساردــلاو تاــموـــلــعملا

ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 666  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربوتكأ ٢ 2
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

............................................يركسع ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥2 يف خّرؤــــم رارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 سرام 9 قفاوملا 1٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم رارق
..................................قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس

 يذيفنتلا سلـجمـلل يــجذوـمنلا يلـخادــلا ماــظنلا ددـــحي ،22٠2 ةنـــــس ويلوي 31 قفاوـــملا 3٤٤1 ماــع ةــجـحلا يذ ٤1 يف خّرؤــم رارق
......................................................................................................................................................................................ةيالولل

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

 تامدخب ةقلعتملا ةيجذومنلا طورشلا رتافد ددحي ،22٠2 ةنس وــيلوي 72 قـفاوـملا 3٤٤1 ماـع ةجحلا يذ 82 يف خّرؤم رارق
..................................................................................... ماعلا صيخرتلا ماــــــظنل ةـــــــعضاخلا روهمجلل ةـينورتكلإلا تالاصتالا

66  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 6
3م ٢٢0٢ ةنس ربوتكأ ٢

)عباـت(سرهف
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ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 666  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربوتكأ ٢ 4

ةـّيميظنت ميسارم
 فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم )جد ٠٠٠.973.7٤2.2( رانيد فلأ
 يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 هردــق داــمـتعا 22٠2 ةــنس ةـيـنازـــيـمل صـصـخـي : ٣ ةّداملا
 ةعستو ةئامثالثو انويلم نوعبرأو ةعبسو ناتئامو نارايلـم
 ةينازيم يف ديقي )جد  ٠٠٠.973.7٤2.2( رانيد فلأ نوعبسو
 ةرادإلا “ 1٠-٤٤ مقر بابلا يفو ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست
.''بابشلا ةيلستل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا

 ،ةضايرلاو بابشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٤ ةّداملا
 يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 ربمتبس 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 92 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٩٢ يف خّرؤم ٤٣٣–٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحـت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 6٢قفاوملا
.ةعانصلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــمــلا اــمـيس ال ،روـتـــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤١ ماع رفص ٩٢ يف خّرؤم ٣٣٣–٢٢ مقر يسائر موسرم
 ثادـحإ نـمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 6٢ قفاوملا
 ةرازو رييست ةـــينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو باب
.ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــمـــلا اــــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 لاوــش 8 يـف خّرؤمـلا 71-٤8 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضتــقـمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازـــيمل ةصصخملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 يف خرؤملا 61-22 مــقر يذـيـفنتلا موــسرـمــلا ىضـتـقـمـبو –
 22٠2 ةـنس يـفناــج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمج 92
 بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو
22٠2،

: يتأي ام مسري

 ةرازو ريـيـسـت ةـينازـيـم لودــج يـف ثدـحـي : ىلوألا ةّداملا
 ،دــيـحو عرــف - لوألا عرـفـلا ،22٠2 ةـنـسـل ةـضاــيرــلاو باـبــشـلا
 1٠-٤٤ همقر باب ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يئزجلا عرـفـلا

 ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسملا - ةــيزــكرـملا ةرادإلا “ هــناوـنـعو
.''بابشلا ةيلستل

 نارايلم هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 نوعبسو ةعستو ةئامثالثو انويلم نوعبرأو ةعبسو ناتئامو
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5م ٢٢0٢ ةنس ربوتكأ ٢

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤملا 32-22 مقر يذـيـفـنتلا موــسرـمــلا ىـضـتــقـمبو –
 22٠2 ةـنـس يــفـناــج 3 قـــفاوــملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـــج 92
 ةراجتلا رــيزوــل ةـصـصـخملا تاداــمتـعالا عــيزوــت نــمضتـملاو
 ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم تارداصلا ةيقرتو
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف ديقم )جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥٤( رانيد رايلم نوعبرأو ةسمخ
 تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 هردــق داــمـتعا 22٠2 ةـنـس ةـيـنازــيمل صــصـخـي : ٢ ةّداملا
 يف ديقي )جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥٤( رانيد رايلم نوعبرأو ةسمخ
 بابلا يفو تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو رييست ةينازيم
 ضيبألا ركسلا راعسأ تيبثت يف ةلودلا ةمهاسم'' 3٠-6٤ مقر
.''رركملا يداعلا يئاذغلا تيزلاو

 ةيقرتو ةراجتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،تارداصلا

 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي
 .ةّيبعّشلا

 ربمتبس 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 92 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٩٢ يف خّرؤم 6٣٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحـت نـمـضتي ،٢٢0٢ ةــنـس رــبـــمـتـبس 6٢قـفاوملا
 .لاصتالاةرازو رــييسـت ةيـنازـيـم ىلإ دامتـعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــمــــلا اــمــيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤملا ٠2-22 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــمــــلا ىضـتــقــمبو –
 22٠2 ةـنـس يـفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 92
 ةعانصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

 هردــق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 دـّـيـقم )جد ٠٠٠.٠٠٥.٥( رانيد فلأ ةئامسمخو نييالم ةسمخ
 19-73 مـقر باـبـلا يـفو ةــكرـتـشـملا فـيـلاــكـتـلا ةـيــنازــيم يـف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 ةسمخ هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةينازيم يف ديقي )جد ٠٠٠.٠٠٥.٥( رانيد فلأ ةئامسمخو نييالم
 - ةيزكرملا ةرادإلا'' 1٠-٤3 مقر بابلا يفو ةعانصلا ةرازو رييست
.''تاقفنلا ديدست

 اــميف لـك ،ةعانصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ربمتبس 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 92 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٩٢ يف خّرؤم ٥٣٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحـت نـمـضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 6٢ قفاوملا
                     ةراـــجتـلاةرازو رــييـســـت ةــيــــنازـــيــــم ىــلإ داــــمتـعا

.تارداصلا ةيقرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71- ٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا
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: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةــيــنازــيــم يف دــيــقــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠6( راـنـيد نوــيــلــم نوــتس

 - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

 نوتس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةرازو رييست ةينازيم يف دـّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠6( رانيد نويلم
 ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا'' 7٠-٤٤ مقر بابلا يفو لاصتالا

.''ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو يف

 اــميف لـك ،لاصتالا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ةدـــيرجلا يــف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ربمتبس 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 92 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠- 22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤملا ٤2-22 مقر يذــيـفـنتلا موـسرـمــلا ىـضـتــقـمبو –
 22٠2 ةنـس يــفـناــج 3 قــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 92
 لاصتالا رــيزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا

.ةلودلا سلجم ىدل ةلودلا ظفاحم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 دـمحـم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنـس رــبمـتبـس 72 قـــفاوــملا

 ،ةــلودــلا سـلـجم ىدــل ةــلودـــلل اــظـفاــحم هــتـفـصـب ،رــصاــن نــب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
 نييــعـت نـمــضتـي ،٢٢0٢ ةــنـس رــبـمـتـبس ٧٢ قـــفاوــملا

.ةلودلا سلجم سيئر

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،رصان نب دـمحـم ّديسلا نيعي ،22٠2 ةنـس رــبمـتبـس 72 قـــفاوــملا

.ةلودلا سلجمــل اسيئر

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
 ءاــهـنإ نـمـضـتي ،٢٢0٢ ةــنـس رـبـمـتـبس ٧٢ قــفاوــملا

 فانئتسالا سلجم ىدل يركسع ماع بئان ماـهـم
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 دــلاـــخ دـــّيـسـلا ماــهـم ىــهـنـت ،22٠2 ةـنـس رــبـمـتـبـس 72 قــفاوــملا
 فانئتسالا سلجم ىدل ايركسع اماع ابئان هتفصب ،شيروب
 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركـسـعلا ةـيـحاـنــلا / ةدـيـلـبلاــب يرــكـسـعلا

.22٠2 ةنس ربمتبس 61
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 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
 نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا
 يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل يركسع ماع بئان
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةباينلاب ةديلبلاب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،نومحروب دومح ّديسلا نيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا
 يرــكـسعـلا فاـنـئـتسالا سـلـجـم ىدــل اــيرــكــسـع اــماــع اــبــئاــن
 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيرــكسـعـلا ةيحاـنـلا / ةــباــيـنلاــب ةدــيـلـبلاــب
.22٠2 ةنس ربمتبس 71

ةـّيدرف ميسارم
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
  ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٤٢
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مجرل ناميإ  ةّديسلا نيعت ،22٠2 ةنـس ربمتبس ٤2 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب لاصتالل ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
  رــيدـــم نـيــيــعـت نــمــضـتي ،٢٢0٢ ةــنس رــبـمـتـبـس ٤٢
 ةيالو يف ءانبـلاو ةيراـمــعـملا ةـــسدــنـــهـلاو رـــيــمـعـتلا
. راتخم يجاب جرب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رداــقـلا دـبـع دـــّيسـلا نيـــعـي ،22٠2 ةنـس ربمتبس ٤2 قــفاوــملا

 يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم ،ةطيز نب
.راتخم يجاب جرب ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
 نــيرـــيدــم نييـعـت نـمـضـتي ،٢٢0٢ ةـنـس رــبـمـتبس ٤٢
.تايالولا ضعب يف ليغشتلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع رــفـص 72 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،22٠2 ةنـس ربمتبس ٤2 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل نيريدم

،وزو يزيت ةيالو يف ،يواعس ليعامسإ–

،مناغتسم ةيالو يف ،يحاشول فوؤرلا دبع–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،هيدياحول ليبن –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
 رـــيدـــم نييــعـت نــمـضـتي ،٢٢0٢ ةــنـس رــبــمـتـبـس ٤٢
 تاـساردــلاو تاــموـــلــعملا ةـــمـظــنأو تاـيــئاــصــحإلا
 تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةيفارشتسالا
.ةيديصلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع رـــفـص 72 يف خّرؤـــم يذيــــفـنت موــسرــم بـــجوــمـب
 رــــيدـــــيإ  دــــّيــســلا نـيـــعــي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قــفاوـــمـلا

 تاساردلاو تامولعملا ةمظنأو تايئاصحإلل اريدم ،ريشبلب
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةيفارشتسالا

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم
 نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا

.ةلودلا سلجم ىدل ةلودلا ظفاحم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 روفغلا دبع دّيسلا نيعي ،22٠2 ةنـس رــبمـتبـس 72 قـــفاوــملا

.ةلودلا سلجم ىدل ةلودلل اظفاحم ،لوحك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
 ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٤٢
.ركسعمل يوهجلا حرسملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دــمــحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنـس رــبمـتبـس ٤2 قـــفاوــملا

 هفيلكتل ،ركسعمل يوهجلا حرسملل اريدم هتفصب ،ةصوخ
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
 ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٤٢
.ةياجب ةيالو يف ليغشتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ليعامسإ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنـس ربمتبـس ٤2 قفاوملا

 هفيلكتل ،ةياجب ةيالو يف ليغشتلل اريدم هتفصب ،يواعس
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوــملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
 شـتـــفـم نيـيـعـت نــمـضـتي ،٢٢0٢ ةـنـس رــبـمـتـبـس ٤٢
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رداــقــلا دــبـــع دـــّيسلا نيعـــي ،22٠2 ةــنـس رــبــمــتـــبس ٤2 قـــفاوملا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب اشتفم ،زاكعوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرــم
 حرسملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٤٢
.ةركسبل يوهجلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةصوخ دـمـحأ  ّديسلا نيعي ،22٠2 ةنـس ربمتبس ٤2 قفاوملا

.ةركسبل يوهجلا حرسملل اريدم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 ويلوي ٣١ قفاوـــملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم رارق

 سلجملل يجذومنلا يلخادلا ماظنلا ددـــحي ،٢٢0٢ ةنـــــس
.ةيالولل يذيفنتلا

––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 62 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نّمضـــــتملاو 12٠2 ةنــــس ويلوي 7 قـــــفاوـــملا 2٤٤1 ماـــع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنــــس ربــــمـــسيد 22 قــــفاوـــملا ٠٤٤1 ماــع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلـحملا تاـــعاـــمـــجلاو ةـــيلــــخادلا رــــيزو تاــــيــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خرؤــــملا ٤٥-22 مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس رياربف 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر لّوأ
 هـــــــميظنتو هــــماهم دــيدــحتو ةــــيالولل يذـــــيفنت ســــلجم ءاــــشنإ

،هريسو

: يتأي ام رّرـــقي

لّوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 موـــــسرملا نــــم 6 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر لّوأ يف خرؤملا ٤٥-22 مقر يذيفنتلا

 ىلإ رارقلا اذـه فدـــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو 22٠2 ةــــنس رــــياربف 2
 ،ةيالولل يذيفنتلا سلجملل يجذومنلا يلخادلا ماظنلا ديدحت

.”سلجملا“ صنلا بلص يف ىعدي يذلا

 ريس دعاوق يجذومنلا يلخادلا ماظنلا اذه ددحي : ٢ ةداملا
.هئاضعأ تامازتلا اذكو ةينقتلا هتنامأو سلجملا

يناثلا لصفلا

سلجملا ةسائر

 ةيالولل ماعلا نيمألا وأ ،يلاولا سلجملا سأري : ٣ ةداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو .هبايغ ةـــلاح يف

 عالطإو هتاعامتجا سأرتو يذيفنتلا سلجملا ءاعدتسا –
،مهتطشنأب ةلصلا تاذ ةموكحلل ةماعلا تاهيجوتلاب هئاضعأ

 يــجذوـمنلا يلــخادــلا ماــظنلا ماـكـحأ قـيـبـطت ىلــع رــهـسـلا –
،هتارارقو سلجملل

ينطولا عافدلا ةرازو

 ربمتبس ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢ يف خّرؤــــم رارق
.يركسع ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس

––––––––––––

 قــــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع رـفـص ٥2 يـف خّرؤــم رارــق بـــــجوــمــب
 رــبمـتـبـس 61 نــم ءادــتـبا ىـــهــنـت ،22٠2 ةــنـس رـــبـمـتـبـس 22

 اماع ابئان هتفصب ،نومحروب دومح دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
 / ةدـيـلـبلاــب يرــكـسـعلا فانئتسالا سلجم ىدل ادعاسم ايركسع
.ىلوألا ةيركـسـعلا ةـيـحاـنــلا

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 وينوي ١٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـم رارق
 ١٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢0٢ ةنس

 نييــعـت نــمـضـتملاو 0٢0٢ ةــنـس سراــم ٩ قــفاوـملا
 ةيبودنملل ةــكرـتشـملا ةـيــعاــطـقلا ةـنــجـّـلـلا ءاــضــعأ
.قرطلا يف نمألل ةينطولا

––––––––––––

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤــم رارــق بـــجوــمـب
 1٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس وينوي 12
 ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس سرام 9 قفاوملا
 ،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل ةكرتشملا ةيعاطقلا

: يتأي امك

،اسيئر ،هلثمم وأ )ىتح رييغت نودب( ............................ “

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يليوطوب دـمحم –

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

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

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،طويخلوب باهولا دبع –

،لاصتالاب فّلكملا ريزولا لثمم ،تاملات اضر رامع –

 تالصاوملاو ديربلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،بلاط ةيدان –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

،ينطولا نمألل )ىتح رييغت نودب( .................................

،ينطولا كردلا ةدايق لثمم ،يعيبر ميركلا دبع –

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .......................... 
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 تارارقلا ذيفنت ةعباتم نيكمتل ةيرورضلا لئاسولا دادعإ –
،اهجئاتن مييقت اذكو ةذختملا ريبادتلاو سلجملا نع ةرداصلا

 ةــظـــفاحملاو سلـــجملا فـــيشرأو قـــئاـــثو كسم ناـــمض –
،اهيلع

،هئاضعأل سلجملا تاعامتجا رضاحم نم ةخسن لاسرإ –

،سلجملا تاعامتجا لجس كسم –

 يف ةجردملا طاقنلا ةجلاعمل ةيرورضلا قئاثولا ريضحت –
،وضع لكل اهميلست نم دكأتلاو ،لامعألا لودج

 ،ســلـجملا تارارــق ذـيـفـنت نــع ةــيرــهـش ةــليصـح دادـــعإ –
،ةيلاوملا ةرودلا لالخ اهضرعو

.سلجملا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا دادعإ –

عبارلا لصفلا

سلجملا ءاضعأ تامازتلا

 ةــــــسرامم راــــطإ يف ،ســــــــلجملا ءاــــــــضعأ ىلــــــع بــــجي : ٧ ةداملا
.سلجملا تاعامتجا جئاتن ذيفنت نسح ىلع رهسلا ،مهفئاظو

 ريس نسح ىلع رهسلا سلجملا ءاضعأ ىلع بجي : ٨ ةداملا
.ةيلاعفب هلاغشأ

 ةينعملا عيضاوملل ديجلا ريضحتلا مهيلع بجي ،ةفصلا هذهبو
 قــئاــثوــلا لـكـب ةــينـقـتلا هــتـناــمأ دـــيوزــتو ،سـلـجملا تاــعاــمــتجاـب
 نم ،لقألا ىلع ،موي لبق ،عيضاوملا هذهب ةلصلا تاذ تافلملاو
.سلجملا عامتجا داقعنا خيرات

 يف ةكراشملاب مازتلالا سلجملا ءاضعأ ىلع بجي : ٩ ةداملا
 ةدــــيدـــج تاـــحارــتـقا ميدــقــت مـــهنـــكمي ،ةـــفصلا هذـــهبو .هـــلاغشأ
 ةجردم ةطقن لك لوح ةيوفش وأ ةبوتكم ليدعت عيراشم وأ

.ةشقانملا ءانثأ لامعألا لودج يف

 هتاعامتجا روضح سلجملا ءاضعأ ىلع نيــعـتـي : 0١ ةداملا
 بوني نأ نكمي الو ،ءاعدتسالا يف نيددحملا ةعاسلاو مويلا يف

.يلاولا نم صيخرتب وأ ينوناقلا عناملا تالاح يفّ الإ دحأ مهنع

 عوــقو ةــلاــح يـف ،ســلـجملا وضــع ىلع نـّيعتي : ١١ ةداملا
 ةليسو عرسأبو اًروف ،كلذب سلجملا سيئر راطخإ ،هل عنام
.عامتجالا دقع لبق

 هفالختسا نكمي ،وضعلل ينوناقلا عناملا تبث ام ةلاح يف
.هترادإ وأ هتحلصم يف بصنم ىلعأ لغشي يذلا فظوملاب

 وضعلا بايغ راركت ةلاح يف ،ةينعملا ةطلسلا راطخإ متي
.ينوناق رربم دوجو نود نيتيلاتتم نيترمل اهلثمي يذلا

 وأ يوـــــهجلا وأ يلـــــحملا عــــــباطلا تاذ لـــــئاسملا عــــيزوت –
 بســـــــح ســــلجملا ءاــــضعأ ىلـــــع ،ةـــــيالولا يــــنعت يــــتلا يــــنطولا

،مهتاعاطق

 قلعتي اميف ،يرود لكشب ،ءاضعألا لمع ،مييقتو ةعباتم –
،سلجملا نع ةرداصلا تارارقلاب

،سلجملا تاطاشنل لماش مييقت دادعإ –

 تارودلا عوضوم سلجملا تارارق ذيفنت ةيعضو مييقت –
،ةقباسلا

 اذكو سلجملا تارودب نيينعملا ءاضعألا ةمئاق طبض –
،نيوعدملا ءاضعألا

،سلجملا قئاثو ظفح ىلع رهسلا –

،مهتالخادم ميظنتو سلجملا ءاضعأ تاشقانم رييست –

.تاعامتجالا لالخ سلجملا ءاضعأ طابضنا ىلع رهسلا –

 ةلاح يف يلاولا ةـيالولل ماــعلا نيـــمألا فـــــلختسي : ٤ ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف اصوصخ ،هل دكؤم عنام لوصح

،يلاولا بصنمل تقؤملا روغشلا –

،ةيونسلا ةلطعلا –

،ةيضرملا ةلطعلا –

.ةيفيظو ماهم ةيدأتب يلاولا لاغشنا –

ثلاثلا لصفلا

ةينقتلا ةنامألا

 ةينقتلا ةنامألا رييست ةيالولل ماعلا نيمألا ىلوتي : ٥ ةداملا
 يذـــــيفنتلا موــــسرملا نــــم 6 ةداــــــملا ماـــــكحأل اــــــقبط ســـــلجملل
 رياربف 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا ٤٥-22 مــــقر

.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس

 تاعامتجاو لاغشأل ريضحتلا  ةينقتلا  ةنامألا ىلوتت : 6 ةداملا
: يتأي امب اصوصخ ،ةفصلا هذهب لفكتتو .سلجملا

،سلجملا سيئر فرط نم اهيلإ ةدنسملا ماهملا ذيفنت –

 ةطبترملا صيخلتلاو ةساردلاو ثحبلا لامعأ لكب مايقلا –
،هئاضعأو سلجملا سيئر تاطاشنب

 ناويد حلاصم عم قيسنتلاب سلجملا لامعأ لودج دادعإ –
،يلاولا

،سلجملا ءاضعأل لامعألا لودجو تاءاعدتسالا لاسرإ –

،سلجملا تايصوتو ءارآو رضاحم نيودتو دادعإ –

 عامتجا يف نيرضاحلا ءاضعألل ةيمسالا ةمئاقلا دادعإ –
،سلجملا
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.ةينلع ريغو ةقلغم سلجملا تاعامتجا نوكت : 0٢ ةداملا

 ايباتك سلجملا ءاضعأل تاءاعدتسالا لسرت : ١٢ ةداملا
 ةلماك مايأ )3( ةثالث لبق ،ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع وأ

.ةرودلا داقعنا نم

.ةيداعلا ريغ تارودلا يف لاجآلا هذه صيلقت نكمي

 ،ةرودلا لامعأ لودجو ةعاسو خيرات تاءاعدتسالا يف ددحي 
.سلجملا تاعامتجا لجس يف نودتو

 لاسرإ دعب لامعألا لودج يف ليدعت يأ ءارجإ نكمي ال
.ةيئانثتسالا تالاحلا يف ّالإ ،ءاضعألا ىلإ تاءاعدتسالا

 سلجملا تاعامتجا يف روضحلا ةنياعم متت : ٢٢ ةداملا
.سلجملل ةينقتلا ةنامألا اهدعت روضحلل ةمئاق ىلع ءاضمإلاب

.سلجملا عامتجا رضحمب روضحلا ةمئاق قفرت

 رضاحم يف سلجملا تاعامتجا جئاتن نّودت : ٣٢ ةداملا
 ،يلاولا فرط نم هيلع رشؤمو مقرم صاخ لجس يف لجستو
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع نمضتتو

،ةرودلا ةعيبط –

،هتيقوتو عامتجالا خيرات –

،سلجملا سيئر مسا –

،نيوعدملاو نيفلختسملا ،نيرضاحلا سلجملا ءاضعأ –

،نيبئاغلا ءاضعألا –

،عامتجالا ةـنامأب نــيفلكملا –

،لامعألا لودج –

،عامتجالا لالخ ةذختملا جئاتنلاو تارارقلا –

،ذيفنتلل ةددحملا لاجآلا –

،ةحرتقملا لولحلاو تابوعصلا –

.تارارقلا ذيفنتب ةفلكملا تاهجلا –

 ســــلجملا ســـيئر فرــــط نــــم تاـــــعامتجالا رـــــضاحم عـــــّقوت
.ةينقتلا ةنامألا نع لوؤسملاو

 ةّيـــــمسّرــــلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني : ٤٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

 تارربم ،سلجملا سيئر هتفصب ،يلاولا رّدقي : ٢١ ةداملا
.سلجملا ءاضعأ تابايغ

 رـــــسلاب مازــــتلالا ســــلجملا ءاــــضعأ ىلــــع نــّيـــعتي : ٣١ ةداملا
 يف اهيلع اوعلطا يتلا قئاثولاو لاعفألا لكل ةبسنلاب ينهملا
.سلجملا تاطاشن راطإ

 تاــــهجوو مــــهئارآ نــــع ســـــلجملا ءاــــضعأ رـــــبعي : ٤١ ةداملا
 ءانثأ لامعألا لودج يف ةجردم ةطقن لك صوصخب مهرظن
.سلجملا تاعامتجا

 ،تقو يأ يف ،عالطالا سلجملا وضع نكمي : ٥١ ةداملا
 يتلاو اهب ظفتحي وأ سلجملا اهزوحي يتلا قئاثولا لك ىلع
.هعاطقب قلعتت

 اذه ماكحأب ديقتلا سلجملا ءاضعأ ىلع بجي : 6١ ةداملا
.هقيبطت ىلع رهسلاو ،يجذومنلا يلخادلا ماظنلا



سماخلا لصفلا

سلجملا تاعامتجا

 يف )2( نيترم ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي : ٧١ ةداملا
 ٤٥-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٠1 ةداملا ماكحأل اقبط ،رهشلا
 22٠2 ةنس رياربف 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

 ةياهن لبق اهلامعأ لودجو ةرود لك خيرات يلاولا طبضي
.رهشلا

 طاقن جاردإ حارتقا ،سلجملا يف وضع لك نكمي : ٨١ ةداملا
.ةيداعلا ةرودلا لامعأ لودج يف ةيفاضإ

 يف لصفي يذلا يلاولا ىلإ ايباتك تاحارتقالا هذه لسرت
.ةينعملا ةرودلا لامعأ لودج يف اهجاردإ ةيناكمإ

 ةــيداــع رــيـغ ةرود يف عـمـتجي نأ ســلـجملا نــكـمي : ٩١ ةداملا
 ،هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ ةيعضولا تبلطت اّملك
: ةيتآلا تالاحلا يف اصوصخ

 ةيداصتقالا ةيعضولاب ةـــــقلعتملا ةـــيلحملا تالاــــغشنالا –
،ةيالولا يف ةيلاملاو

،ةديدج تاميلعت يقلتو ةموكحلا ءاضعأ رييغت –

 اهنع جتنت نأ نكمي يتلا ةيخانملا تاريغتلاو تابلقتلا –
،ةيعانص راطخأ وأ ةيعيبط رطاخم

 تابسانملا بارتقا عم ةنمازتملا ةيلاجعتسالا تايعضولا –
.ةينطولا دايعألاو ةينيدلا
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 تالاــــــصتالاو دـــــيربلا طـــــبض ةـــــطلس ةراـــــشتسا دـــــــعبو–
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام ررقي

 موـــسرــــملا نـــــــم ٤ ةداــــملا ماــــكحأل اـــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج 7 يف خرؤـــملا 93-22 مــــقر يذيــــفنتلا
 حـــــــنم طورـــــش ددـــــحي يذـــــلا 22٠2 ةـــــنس يــــــفناج ٠1 قــــــفاوملا
 تاـــــــمدخ رـــــيفوـــت وأ /و لالـــــــــــغتساو ءاـــــــــشنإل ماـــــعلا صــــيخرــــتلا
 يلاملا لباقملا غلابم اذكو ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

 ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو
 تالاصتالا تامدخب ةقلعتملا ةيجذومنلا طورشلا رتافد ديدحت

.ماعلا صيخرتلا ماظنل ةعضاخلا روهمجلل ةينورتكلإلا

 ددـــــحت يـــتلا ةــــيجذومنلا طورـــــشلا رـــــتافد ددـــــحت : ٢ ةداملا
: قحالملا يف ،تامدخلا لالغتساو ءاشنإ طورش

،تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ريفوت : أ –

،تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا ليوحت : ب –

 رــــــيعستلا تاذ ةـــــيلعافتلا ةــــينورتكلإلا تالاــــصتالا : ج –
،سكتويدألا تامدخ كلذ يف امب يفاضإلا

 رـــمقلا قـــيرط نـــع وـــيدارلاب عـــضومتلا وأ/و عــــقومتلا : د –
،ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو ،يعانصلا

 ةبسوحلا قـيرط نع تاــنايبلا نـــيزختو ةـــفاضتسا : ـه –
،ةيباحسلا

.ءادنلا زكارم : و –

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 ويلوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 82 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يكيرت يبيب ميرك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ قحلملا

 تامدخ لالغتساو ءاشنإ طورش دّدحي طورش رتفد
تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ريفوت

لّوألا لصفلا

طورشلا رتفدل ةماع ماكحأ

 تاحلطصملا : ىلوألا ةداملا

 تاحلطصملا فيرعت ١.١ 

 ٤٠-81 مــــقر نوــــــناقلا يف ةدراوـــــلا فــــيراعتلا ىلــــع ةوالــــــع
 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا
 تالاــــصتالاو دــــيربلاب ةــــقلعتملا ةـــماعلا دــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا
 تاـحلطصم ،اذـــه طورــــشلا رــــتفد يف لمــــعتست ،ةــينورتكلإلا

: يتآلاك مهفت نأ بجي

 تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا



 وـــــيلوي ٧٢ قــــــــــفاوــــملا ٣٤٤١ ماـع ةـــجحلا يذ ٨٢ يف خرؤـم رارق
 ةقلعتملا ةيجذومنلا طورشلا رتافد ددحي ،٢٢0٢ ةنس
 ةعضاخلا روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخب
.ماعلا صيخرتلا ماـظنل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

 نابعش ٤1 يف خرؤملا ٤٠-9٠ مـــقر نوــناـــقــلا ىـــــــضـتـقـــــمــب–
 دــــعاوقلا نـــمضتملاو 9٠٠2 ةنـس تــــشغ ٥ قــــفاوملا ٠3٤1 ماع
 مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةـــصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

 نابعش ٤2 يف خّرؤملا ٤٠-81 مــقر نوــناــقــلا ىضـتــــقـــمبو–
 دــعاوــقـلا ددـحي يذـــلا 81٠2 ةنـس وـــياــم ٠1 قــفاوــملا 93٤1 ماــــع
 امــيس ال ،ةـينورتكلإلا تالاـــصتالاو دــــيربلاب ةــــقلعتملا ةماعلا
،هنم 131 ةداـملا

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو–
 نــمضتملاو 12٠2 ةنس وـــيلوي 7 قـــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ 32
 ىلع ةّبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

 يف خّرؤملا 871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذـــلا ٠2٠2 ةـــنس وـــيلوي 6 قــــفاوملا 1٤٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ ٤1

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٤-12 مـقر يذــيـفـنتلا موــسرـــملا ىضــتـقـمبو–
 12٠2 ةنس يـفـناــج 71 قــفاوـملا 2٤٤1 ماـــع ةّـيناــثـلا ىداــمــج 3
 نــــم عوــــن ّلــــك ىلـــــع قّبــــطملا لالـــــغتسالا ماـــــظن دّدحـــــي يذلا
 فــــــلتخم ىلـــــــعو روــــــهمجلل ةـــــــحوـــــتفملا تاـــــــكبشلا عاوــــــنأ

،ةّينورتكلإلا تالاصتالا تاـــــمدخ

 يف خرؤملا 93-22 مــقر يذيفـنـتلا موـــسرـــملا ىــضـتـقـمبو–
 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7
 لالغتساو ءاشنإل ماعلا صيخرـتـلا حـنـم طورــش ددــحي يذــلا

 اذكو ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت وأ /و
،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو يلاملا لباقملا غلابم

 يـــــف خرؤــــمــلا كرـــتــشـملا يرازوـــلا رارــقــلا ىضـتـقـمـبو–
 يذــلا 11٠2 ةــنس رــبوتكأ 31 قـــفاوملا 23٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ ٥1
 اهتزايحو ةساسحلا تازيهجتلا ءانتقا تايفيكو طورش ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنع لزانتلاو اهلامعتساو اهلالغتساو



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 666  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربوتكأ ٢ 12

 فـــيضتسي اــــيدام اـــناـــكم ينعت : “)POP( دوــــجو ةــــطقن“
.تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ريفوتل ةيرورض )تازيهجتلا( ةصنم

 لمعتست روهمجلل ةحوتفم ةكبش ينعت : ”fi-iW ةكبش“
 .1.أ قحلملا يف ددحم وه امك تابذبذلا

 ماعلا صيخرتلا بحاص ينعي : ”ماعلا صيخرتلا بحاص“
 ،]…[ ةـــــكرش : يأ ،تـــــنرتنإلا ىلإ ذاـــــفنلا تاـــمدخ رــــفوي يذــــلا

 هردــــــق لاــــمسأرــب يرــــئازــــــجلا نوــــناــــقلل ةـــــعضاخ ،]…[ ةـــــكرــــش
 ينـــطوـــلا زــــكرملا يف ةـــّـلــــجسملاو جد ]…[ )يرــــئازــــج راــــنــــيد...(
.]…[ مقر تحت يراجتلا لجسلل

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي : ”داحتالا“

 ذافنلا ةمدخ ريفوتل قباطملا : ”لخادلا يف  مادختسالا“
.تايانبلا لخادfi-iW طمن يف تنرتنإلا ىلإ

 ةمدخ ريفوتل قباطملا : ”قلطلا ءاوهلا يف مادختسالا“
.تايانبلا جراخfi-iW طمن يف تنرتنإلا ىلإ ذافنلا

“fi-iW“ : لغتشت يتلا ةيكلساللا تالوكوتوربلا عومجم 
 نم 1.أ قحلملا يف ددحم وه ام بسحب تابذبذلا مزح يف

EEEI 11.2٠8رـيياـعـم اــهرّيـســـت يتلاو اذـه طورـشـلا رـــتـفد
 ةدحاو ةكبش لــــخاد تازيــهجت ةدــــع طــــبر ةداــــعإب حـــمست يـــتلا

 يف مادختسالل تنرتنإلا ىلإ ذافنلا تامدخ ريفوت لــــجأ نم
.قلطلا ءاوهلا يف مادختسالاو  لخادلا

 ينطولا بارتلا نم اءزج وأ الك ينعت : ”ةيطغتلا ةقطنم“
 ىلإ ذافنلا تامدخ ريفوتب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي يتلاو
.اهيف تنرتنإلا

 يـلودـــلا داـــحـتالا حــئاوــــل يـف ةدراوـــلا فــيراـــعـتـلا ١.٢
 ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت : تالاصتالل

 داحتالا حئاول يف ةدراولا فيراعتلل ةقباطم ،اذه طورشلا رتفد يف
.ةحارص كلذ ىلع  صاخ مكح  دري مل ام تالاصتالل يلودلا

 طورشلا رتفد عوضوم : ٢ ةداملا

 لالغتساو ءاشنإ طورش ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي
 ماـــــــــكحألا مارــــــتحا عــــــم تــــــنرــــتنإلا ىلإ ذاـــــــفنلا رــــــيفوت تاــــــمدــــــخ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا بجومب اهيلع صوصنملا

ةيعجرملا صوصنلا : ٣ ةداملا

 عوضوم تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ريفوت تامدخ نامض بجي
 ةـــــيعيرشتلا ماـــــكحألا مارــــتحا لـــــظ يف ،اذـــــه طورــــشلا رـــــتفد
.اهب لومعملا ةيلودلاو ةينطولا سيياقملاو ةيميظنتلاو

 مارتحاب ،صوصخلا هجو ىلع ،ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
: ةيتآلا صوصنلاب

 ٤2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-3٠ مقر رمألا–
 لّدعملا ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

،مّمتملاو

 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعت ”طبضلا ةطلس“
 مقر نوناقلا نم 11 ةداملا بجومب تئشنأ يتلا ةينورتكلإلا

 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81
.هالعأ روكذملاو 81٠2

 هحنمت يذـــلا ماـــعلا صـــيخرتلا يـــنعي ”ماــــعلا صــــيخرتلا“
 حمسي يذلا ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس

 ىلإ ذافنلا تامدخ ريفوت وأ/و لالغتساو ءاشنإب هبحاصل
.يرئازجلا بارتلا ىلع ،تنرتنإلا

 : طورشلا رتفدل ةثالثلا قحالملا دحأ ينعي : “قحلملا“

،ةصخرملا تابذبذلا مزح : ١.أ  قحلملا–

 ،تامولعملا ةرامتسا : ٢.أ قحلملا–

.دهعت ةلاسر : ٣.أ قحلملا–

 ) اهقحالم اهيف امب( ةقيثولا هذه ينعي : ”طورشلا رتفد“
 ءاشنإ نكمي اهبجومب يتلا تايفيكلاو طورشلا ددحت يتلا

 تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ريفوت تامدخ رــــــيفوت وأ /و لالـــــــغتساو
.طبضلا ةطلس تارارقو ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلل اقبط

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

 ةيتامولعملا ةمظنألا عومجم ينعت : ”ةيساسألا تآشنملا“
 بحاص اهلمعتسي يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ةمظنأو
.هب صاخلا ماعلا صيخرتلا راطإ يف ماع صيخرت

 مدـــــقم لك ينعي : ”تــــنرتنإلا ىلإ ذاـــــفنلا ةــــمدخ رــــّفوم“
.)IAF( تنرتنإلا ىلإ ذافنلا رّفوي يذلا تامدخلا

 احوتفم الاجم ينعت : ”ذافنلا ةطقن وأ ةنخاسلا طاقنلا“
 ذإ ،نـــــيرئازــــلل هـــــجوم قــــلطلا ءاوــــــــهلا يفiF-iW ةــــكبشب ّىطـــــــــغم
 هتيوه نع فيرعتلاب تنرتنإلاب لاصتالا لمعتسم لكل حمسي
.iF-iW عم مءالتي زاهج لالخ نم

 اــــميف ةــــطبارتملا تاــــكبشلا عوـمجم ينعي : ”تنرتنإلا“
PI/PCT لوـــــكوتوربلا بــــسح يـــملاعلا ىوــــتسملا ىلع اـــــهنيب
 تازـــــيهجتو ةــــينورتكلإلا تالاـــــصتالا دراوـــــم لـــــمعتسي يذــــلا
 .يلآلا مالعإلا

 ٤2 يف خرؤـــــــملا ٤٠-81 مــــــقر نوــــــناقلا ينعي : ”نوناقلا“
 ددــحي يذــلا 81٠2 ةـــنس وـــيام ٠1 قـــفاوملا 93٤1 ماــــع ناـــــبعش

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

 دافتسا يونعم وأ يعيبط صخش لك ينعي : ”لماعتملا“
 ريفوت وأ/و لالغتساو ءاشنإ نامض لجأ نم ماع صيخرت نم
 اهيلع صوصنملا ماكحألا مارتحا عم تنرتنإلا ىلإ ذافنلا تامدخ

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف
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 ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 93-22 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 حنم طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 تاـــــمدخ رــيــــفوــــــــت وأ /و لالــــــغتساو ءاــــــشنإل ماـــــعلا صــــــيخرتلا
 يلاملا لباقملا غــلابم اذــــكو ،روـــهمجلل ةـــينورتكلإلا تالاــــصتالا

،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو

،يناربيسلا نمألاب ةقلعتملا ةلهؤملا تاطلسلا تايصوت–

،طبضلا ةطلس تارارق–

 طورشلا رتفد بجومب اهب ركذملا وأ ةّددحملا سيياقملا–
 ةقلعتملا كلت اميس ال ،تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاولو ،اذه
.ةيويدارلا تالاصتالاب

ةمدخلا لالغتسا ءدب ةرتف : ٤ ةداملا

 يراجتلا قالطإلا ةرشابمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 هاصقأ لجأ لالخ طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا تامدخلل

.طورشلا رتفد ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا )1( ةدحاو ةنس

 صيخرت دـــعب ،ةـــيفاضإ )1( ةدـــحاو ةنس ةرـــتف حـــنم نــــكمي
 صيخرتلا بحاص ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو .طبضلا ةطلس

 ،اببسم ،هتامدخل يراجتلا قالطإلا ةرتف ديدمت بلط ميدقت ماعلا
 ةرقفلا يف ةروكذملا ةيلصألا ةرتفلا ءاضقنا نم )2( نيرهش لبق
.ةداملا هذه نم ىلوألا

ةعورشملا ةسفانملا : ٥ ةداملا

 ةعورشـم ةسـفانم ةـسرامـمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزـتلي
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط هل نيسفانملا نيلماعتملا عم

نيلمعتسملا ةلماعم يف ةاواسملا : 6 ةداملا

 مهذاـفن نمضـيو ةيواسـتم ةـقـيرطب نولمعتسملا لماعي
 ةفافشو ةيعوضوم فورظ يفو نوناقلل اقبط تامدخلا ىلإ

.ةيزييمت ريغو

 ماـــعلا صـــيخرتلا بـــحاص اــــهرفوي يتلا تاـــمدـخلا نوــــكـت 
 نأ ةــــطيرـش ،كلذـب اــبلط نوــــمدـقـي نـــيذـلا لــــك ىلإ ةـــــحوـتـفم
 ماعلا صيخرتلا بـحاص اهددحي يتـلا طورشـلا مهيـف رـفوتـت

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةيـليـلـحت ةبـساـحم كسم : ٧ ةداملا

 ةيليلحت ةبساحم كسم ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 لكب ةصاخلا جئاتنلاو تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا ديدحتب حمست

.ةرفوملا تامدخلا نم فنص

 مــــــيظنتلاو عـــيرـــــشتلل اــــــقبط ةـبـساـــحملا هذــــه كــــسـمـتو
.امهب لومعملا

تافيرعتلا ديدحـت : ٨ ةداملا

 قـــلعتملا كلذ اـــميس ال ،هــــب لوــــمعملا عيرشتلا ةاــــعارـــم عم
: نم ماعلا صيخرتلا بحاص ديفتسي ،ةسفانملاب

 ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذــلا ٤٠٠2 ةـنس وـــــينوي 32 قـــفاوملا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع

 ٥2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةـــسراــــمم طورــــشب قــــلعتملاو ٤٠٠2 ةـــنس تــــــــشغ ٤1 قــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 92 يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا–
 ،شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٥2
،مّمتملاو لّدعملا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش ٤1 يف خرؤملا ٤٠-9٠ مقر نوناقلا–
 نم ةياقولل ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو 9٠٠2 ةنس تــــشغ ٥
،اهتحفاكمو لاصتالاو  مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

 63٤1 ماــــــع ناــــضمر 82 يف خرؤــــملا 21-٥1 مــقر نوـــناقلا–
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو ٥1٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا

 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا–
 ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو

 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا–
 نييعيبطلا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1

،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف

 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خرؤملا ٤٠-٠2 مقر نوناقلا–
،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس سرام ٠3

 ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
 دـــعاوق ددــحي يذـــلا 9٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد ٠1 قــــفاوملا ٠3٤1 ماــــع
 تازــــــيهجتلا ىلـــــع ةـــــّبصنملا تاـــــطاشنلا ىلـــــع ةــــــــقبطملا نـــــمألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةساسحلا

 مرـــحم 92 يف خرؤـــملا 6٤2-81 مـــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا–
 ىوتحم ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1 ماـع
 تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

 ماـع مرحم 92 يف خرؤـملا 7٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 رييست تايفيك ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1

 ةـــــــلماشلا ةـــــمدـــــخلاو دــــــيربلل ةـــــلماـــشلا ةـــــــمدــــخلا مــــــعد قودـــــــنص
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

 ةيناثلا ىدامج 3 يف خّرؤملا ٤٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 ماــــــظن ددــــحي يذـــــلا 12٠2 ةــــنس يــــفناج 71 قـــــفاوملا 2٤٤1 ماــــــع
 ةحوتفملا تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ فلتخم ىلعو روهمجلل
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موسرلاو قوقحلاو بئارضلا : ٤١ ةداملا

 لومـعـملا ةـيـئابـجلا ماـكـحألل ماعلا صيخرتلا بحاـص عضـخـي
 قوـــــقـحلاو بـــئارـضـلا لـــك دـــــيدـسـت ،هــــيلع بــــجي يلاــــتلابو .اـــــهـب
.هب لومعملا عيرشتلا يف ةررقملا موسرلاو

طورشلا رتفد ليدعت : ٥١ ةداملا

 ىـعدتـسا اذإ ام ةلاـح يـف طقـف ،اذه طورشلا رتفد ليدعت نكمي
 فـــــــــلكملا رـــــيزوـــــــــلا فرــــــط نــــــم ةرداـــــــــبمب ،كـلذ ماــــــــعلا حـــــــلاــــصـلا

.طـبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب وأ ةينورتكلإلا تالاصتالاب

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا : 6١ ةداملا

 تاــــــقاـــــفتالا مارـــــتحاب ماــــــعلا صـــــــيخرـــتلا بــــــحاص مزـــــلُي
 تاــــبيترـــتو ةـــــمظنأو حـــــئاول اـــــميس ال ،ةــــيلودلا تايقافتالاو
 ةيميلقإلا وأ ةدودحملا تامظنملاو تالاصتالل يلودلا داحتالا

 اهيلإ يمتنت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا لاجم يف
.رئازجلا

 ةـــطلس ،ةـــمظتنم ةــــفصب ،ماــــعلا صـــيخرتلا بــــــحاص مــــلعي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب طبضلا

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا : ٧١ ةداملا

 صوــصنملا تاـبوقعلل ماــعلا صـــيخرتلا بـــحاص ضرـــعتي
: لاثتمالا مدع ةلاح يف ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

،ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا ماكحأل–

،اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا ماكحألل–

.طبضلا ةطلس اهذختت يتلا تارارقلل–



يناثلا لصفلا
تنرتنإلا ىلإ ذافنلا تامدخ ريفوت طورش

تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ةمدخ بلط فلم نيوكت : ٨١ ةداملا

 يذيفنتلا موسرملا بجومب ةبولطملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب
 ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 93-22 مقر
 ماــعــلا صيــخرــتــلا حــنــم طورش ددــحــي يذـــلا 22٠2 ةــنس يفــناـــج
 ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت وأ /و لالغتساو ءاشنإل
 ةــــمهاسملاو ىواــــتألاو يلاــــملا لــــباقملا غـــــلابم اذـــــكو ،روـــــهمجلل
 ميدقت ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع ّنيعتي ،هب ةقلعتملا ةيونسلا
: ةيتآلا قئاثولا طبضلا ةطلسل

،طبضلا ةطلسل ماعلا ريدملا ىلإ هجوم بلط–

 عم لاصتالاب فلكُملاو ينوناقلا لثمملا نييعت ةلاسر–
،امهب ةصاخلا لاصتالا تانايب ديدحت

: عورشملل يراجتو ينقت فصو–

،ةعّقوتملا تامدخلل يليصفت فصو •

 ليصوتلا قرط ،ةيساسألا تآشنملل ةيليصفت ةسدنه •
،تازيهجتلا عون اميس ال ديدحت عم ةاخوتملا

،ةيقيوستلا هتسايس ديدحت يف ةيرحلا–

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راـعسأ دـيدحت يف ةيرحلا–

 ةفيرعتلا دـيدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
 بسحب اميس ال تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلاو
 .ةرفوملا تامدخلا مجح

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع ةمولعملا مدقت

 عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةـــيامح : ٩ ةداملا 
يصخشلا

 نامـضـب ةليـفكـلا ريبادتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ذخـتـي
 يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولـعـملا ةيّرسو ةـيامـح
 فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي يتلاو اهزوحـي يتـلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هيكرتشم ىلـع

ريفشتلاو زيمرتلا : 0١ ةداملا

 هتاراشإ زيمرتب موقي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي
 عـــم زـــيمرت ةـــمدخ هــــيكرتشم ىلــــع حرــــتقي نأ وأ/و ةــــصاخلا
.اهب لومعملا ةيـميظنتلاو ةينوـناقلا ماكحألا مارتحا

 اهحنمت ةصخر ىلع ءانب لوصحلا هيلع نّيعتي ،كلذ عمو
 ليغشت لبق ريفشتلا لئاسوو قرط ىلع ةصتخملا ةطلسلا

.تاموظنملا هذه

 ةئيبلاو ةحصلا ةيامح : ١١ ةداملا

 تازيهجتلا راـــيتخا ماــــعلا صــــيخرتلا بــــحاص ىلــــع بــــجي
 ةمزاللا تاميلعتلا مارتحا عم ةمءالم رثكألا تايجولونكتلاو

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةئيبلاو ةحصلا ةيامحل
.امهب

ةماعلا تامولعملا : ٢١ ةداملا

 ةطلس فرصت تحت عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
 ةينقتلاو ةيلاملا اميس ال ،قئاثولا لكو تامولعملا عيمج طبضلا

 ةضورفملا تامازتلالل همارتحا نم دكأتلل ةيرورضلا ةيراجتلاو
 بجومب اذكو ،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا بجومب هيلع
.طبضلا ةطلس تارارق وأ يلاحلا طورشلا رتفد

نيمأتلا ةيمازلإ : ٣١ ةداملا

 ةدــــــــم ةـــــــلـيطو ،اذـــــه طورـــــشلا رـــــتفد لوــــــعفـم ناــــــيرـــــس روـــــــــف
 ةيندملا هتـيلوؤـسـم ماعلا صيخرتلا بحاص يطـغي ،هتـيحالص
 كالـــــمألا ســـمـت يــــتلا راـــطخألا نــــع هـــتيلوؤسـم اذـــــكو ةـــــينـهملاو
 طورشلا رتفد عوضوم تامدخلا لالغتساو ءاشنإل ةيرورضلا

 يراجلا تازيهجتلاو اهزاجنإ يراجلا تآشـنملا كلذ يف امب ،اذه
 مارتحا نمـض بتتكت نيمأت دوقـع قيرط نع كلذو اـهبيكرت
.امهب لومعملا ميـظنتـلاو عيرشتـلا
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 ةبسنلاب اهنولمحتي يتلا تايلوؤسملاب هيكرتشم مالعإ–
 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط هنوجتني يذلا ىوتحملل
،اهب لومعملا

 ةــــــقيرطب هـــــتامدخب نيــــــلمعتسملاو نيــــــكرتشملا مالـــــــعإ–
 راعسأ نـعو ةماعلا طورـــشلا نــــع ةــــفافشو ةرــــهاظو ةــــحضاو
،اهضورع

 ،ةمدخلا ضرعل ةماعلا طورشلا نمضتي كارتشا دقع عضو–
 ةدـــمو تاـــمدخلا يف كارتـــشالا ةــقيرطو ذاـــفنلا ةـــقيرط اـــميس ال
.هخسفو هديدجتو هليدعتو دقعلا

 صيخرتلا ديدجت مدع وأ بحس وأ طاشنلا فقوت ةلاح يف
 ىلإ تاـــنايبلا ةداـــعإب ماـــعلا صـــيخرتلا بـــحاص مزــــلُي ،ماـــعلا

.اًيئاهن اهفذحب مايقلاو اهكلام

 اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا : ١٢ ةداملا
اهنمأو

ةيرارمتسالا ١٢.١

 تامدخ ريفوت فيقوت ماـــعلا صيـــخرتلا بـــحاص نـــكمي ال
ّ الإ ،طبضلا ةطلس نم قبسم صيخرــت نود تــنرتنإلا ىلإ ذافنلا

 أدـــبمل اـــمارـــتحا كلذو ،اـــنوناق ةــــنياعم ةرـــــــــهاق ةوــــق ةـــــلاح يف
.ةيرارمتسالا

ةيعونلا ١٢.٢

 قيقحتل لئاسولا لك عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
 سيياقملل ةقباطم نوكت تامدخل ةبسنلاب ةيعون تايوتسم
 .داحتالا سيياقم ةصاخ ،ةيلودلاو ةينطولا

رفوتلا ١٢.٣

 ريفوت ماود نامض ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع نّيعتي
 يف ادع ام ،مايأ 7 ىلع مايأ 7و ةعاس ٤2 ىلع ةعاس ٤2 هتامدخ
 .ةرهاقلا ةوقلا ةلاح

 ةليفكلا ةيرشبلاو ةينقتلا لئاسولا عضي نأ هيلع بجيو
 فالـــــتإ وأ لـــــمع فــــيقوـــــت وأ صـــــئاقنلا بـــــقاوــــع كاردــــــتساب
.هتابيكرت

تامدخلا نمأ ١٢.٤

 تاـــيلآلا عــضو كلذــــك ماــــعلا صــــيخرتلا بــــحاص ىلــــع بــــجي
 تانايبلا نمأ نامض ىلإ فدهت يتلا ةمزاللا ةيداملاو ةيجمربلا

 اــــــميف صوصخلا ىلعو ،ةــــيساـــــسألا تآـــــــــشنملاو تاــــــــــقيبطتلاو
: يتأي امب قـــــــلعتي

 تايلآ عضو لالخ نم اميس ال ،اهتيرسو تانايبلا ةمالس–
،تاقورخلاو تاديدهتلا فلتخم عنمل ةمولعملا نمأ

 ،ةيساسألا ةأـــشنملا مــــضت يتلا يــــنابملل يداــــملا نــــمألا–
.قئارحلا دض اميس ال

،اهدامتعا متيس يتلا تانايبلا نمأ ةمظنأ •

 ذافنلا طاقن عقاوم وأ /و )POP( دوجولا طاقن نـيواــنـع •
 لــيصوتلا قرـــطو ةـــيطغتلا قـــطانم عـــم )ةــــنخاسلا طاــــقنلا(
.ةاخوتملا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبشب

 تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ةمدخ ريفوت : ٩١ ةداملا

 ىلإ ذاـفـنـلا تاـمدـخ رــيــفوــت ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص نــكــمــي
 ميظنتلل اقبط روهمجلل ةحوتفم ةيكلس تاكبش ىلع تنرتنإلا
 ايجولونكت ساسأ ىلع تاكبشلا لئاسو ىلع اذكو ،هب لومعملا
iF-iW11.2٠8 رايعم هريسي يذلا EEEIهتاروطتو.

 ىلإ ذاــفــنــلا ةــمدــخ رــيــفوــت ماــعــلا صيــخرــتـــلا بحاص نـــمضي
 طاـــقن رـــشنب ةيطغت ةـــقطنم يفiF-iW اـــيجولونكتب تــــنرتنإلا

 طاقنلا يف ذاــفنلا طاـــقن ةــــعومجم وأ ةــــطقن وأ /و )POP( دـــــجاوت
 ةلوصوم ةيئابرهك ةيكلسال تاطحم بيكرتب اذهو ةنخاسلا

.تنرتنإلا ةكبشب

 نوـــــناقلا مارـــــتحا لــــظ يف ،ماـــــعلا صــــــيخرتلا بــــــحاصل قـــــحي
 وأ/و ةــــــيكلس تالـــــصو راـــــــجئتسا يف ،ةـــــيقيبطتلا هــــــــصوـــصنو
.تنرتنإلا ىلإ ذافنلا تامدخ ريفوت نامضل ةيئابرهك ةيكلسال

 طاقنلا ذافنل ةصاخلا هتازيهجت ةماقإ اضيأ هنكمي امك
 ةــــــقطنم يفiF-iW تاـــــمدخ رــــــيفوتل ةــــــيرورضلا ةـــــنخاسلا

.هتيطغت

ماعلا صيخرتلا بحاص تامازتلا : 0٢ ةداملا

 طاشنلل هتسرامم لالخ ،ماعلا صيخرتلا بحاص عضخي
: ةيتآلا تامازتلالا ىلإ ،ماعلا هصيخرت عوضوم

 تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ،ةحاتملا تاردقلا بسحب ،ريفوت–
 رثكألا ةينقتلا لئاسولا عضوب كلذو تابلطلا يمدقم عيمجل

،ةعاجن

 نامضو ينطولا بارتلا ىلع ةيساسألا هتآشنم ةماقإ–
 ةثيدحلا تاينقتلا جمدت يتلا تازيهجتلا قيرط نع اهئاشنإ

،ةديكألاو

،نيكرتشملا ةيوه ىلع فرعتلل نوبزلا فلم نيوكت–

 تانايبلاو تالاصتالا كاهتنا مدعو ةيّرسو ةمالس نامض–
،هيكرتشمب ةصاخلا

 عوضوم لوح ةقيقدو ةحضاو ةراشإ هيكرتشمل ءاطعإ–
 نئابزلا ةمدخل ةحلصم كالتماو تنرتنإلا ىلإ ذافنلا قرطو
،مهتدعاسمو مهمالعإل

 يأب مايقلا نع عانتمالاب ةريسلا نسح دعاوق مارتحا–
 يرفوم وأ نيكرتشملا هاجت كلذ ناك ءاوس ،عورشم ريغ لمع
،نيرخآلا تنرتنإلا ىلإ ذافنلا
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 يفو .يراجتلا هدوجو طاقن ىدحإ ىدل ّامإو ماعلا صيخرتلا
 ناـــــمض ماـــــعلا صـــــيخرتلا بـــــحاص ىلــــع بــــجي ،تالاـــــحلا عيمج
 بقللاو مسالا( بـــتتكملا فرــــط نــــم ةــــمدقملا تاــــمولعملا ةـــــــــقد
.)فتاهلا مقرو

 : نيتغيص يف ةمدخلل باتتكالا متي

 ماعلا صيخرتلا بحاصل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اّمإ–
 ةــباوــب نــم قــيدصتــلا ةــحــفص ىلإ ةرشاــبــم ةـــلصو ةـــطساوـــب
: مدقي نأ لمعتسملا ىلع بجي ثيحب فرعتلا

،بقللاو ءامسألا •

 فرعتلا تادادعإ يقلتب هل حمسي يذلاو لاقنلا هفتاه مقر •
.)SMS( ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ ربع

 فرعتلا تادادعإ هملستس يتلا دوجولا ةطقن ىدل اّمإ–
.ةيمسرلا فيرعتلا ةقاطب نع ةخسن عاديإ لباقم

 تاملاكملا ةيّرس ٣٢.٢

 نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ماعلا صــــيخرتلا بــــحاص مزـــــــتلي
 نـــــع اــــــهزوـــــحي يـــــتلا تاـــــموـــــلعملا ةــــــيّرس نـــــمضت نأ اــــــــهنأش
 تابيترت يأ عضوب حمسيّ الأو مهتاملاكم ةيّرسو هيكرتشم
 ةينورتكلإلا تالدابملاو تاملاكملا ةبقارم وأ ضارتعا ضرغب
 اــــقبط ،ةــيئاضقلا ةـــطلسلا نـــم قــــبسم نذإ نود تاــــنايبلا وأ
.هب لومعملا عيرشتلل

 ىلع هناوعأ علطي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 يتلا تاـــبوقعلا ىلـــــعو ،اــــهل نوــــــــعضخي يــــتلا تامازــــتلالا

 تاــــملاكملا ةـــــيّرــــس مارــــتحا مدـــــع ةـــــلاح يف اــــهل نوــــضرعتي
 .تانايبلاو ةــينورتكلإلا تالداــــبملاو

 تامدخلا ةيدايح ٣٢.٣

 ىوتحم ءازإ هتامدخ دايح ماعلا صيخرتلا بحاص نمضي
.ةيساسألا هتآشنم ىلع ةلسرملا تامولعملا

 ةـــــــيرورضلا رـــــيبادتلا عـــيمج ذاــــختاب ،اــــضيأ ،هــــسفن مزـــــلُيو
 ربع ةلسرملا لئاسرلا ىوتحم ءازإ هيمدختسم دايح نامضل
 تناك امهم ،زييمت نود تامدخلا ةياغلا هذهل مدقيو .هتآشنم
 ايجولونكتلاو ةلسرملا ةينورتكلإلا تالاصتالا لكش وأ ةعيبط

.ةمالسلا اهل نمضيل ةعجانلا تابيترتلا ذختيو ةلمعتسملا

ءافعضلا صاخشألاو لافطألا ةيامح : ٤٢ ةداملا

 ضرع لجأ نم لولح عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 مـــهل حـــمست يتلا ةـــمدخلا ةـــيقرت لجأ نمو هـــيكرتشم ىلـــــع
 تحت نـــيدوجوملا ءاــــفعضلا صاــــخشألا وأ لاـــــفطألا ةـــيامحب
 بوغرم ريغ تايوتحمل ذافنلا دييقت ربع كلذو مهتياصو
 .اهيف

تامدخلا قيوست : ٢٢ ةداملا

 راطإ يف ،صرحي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
: نأشب تامازتلالا مارتحا ىلع ةيدقاعتلا هتاقالع

 ،نيكرتشملا ةلماعم يفو تنرتنإلا ىلإ ذافنلا يف ةاواسملا–

 .نيكرتشملا نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيرس مارتحا–

 ،لاوـــحألا عــيمج يف ،ماــعـلا صـيـخرتلا بــحاــص ظــفـتــحـي
.هيكرتشمل تامدخلا ريفوت ةيلوؤسمب

ثلاثلا لصفلا

تنرتنإلا ىلإ ذافنلا تامدخ لالغتسا طورش

مهتيامحو نيلمعتسملا ىلع فرعتلا : ٣٢ ةداملا

فرعتلا ٣٢.١

 قـــيقد فرـــعت عوـــضوم نوــــكي نأ نوــــبز لـــــك ىلـــع بــــجي
 : ةيتآلا رصانعلا ،صوصخلا ىلع ،نمضتي

 ةـيمسر فـــيرعت ةــــقيثو نـــم ةــخسنو ،بــــقللاو ءاــــمسألا–
،نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب

 يـــساسألا نوــــناقلا وأ يراــــجتلا لــــجسلا نــــم جرـــختسم–
.نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب

 اقبط ةمدخ يأ ريفوت لبق فرعتلا اذه متي نأ بجي
  .نوــناــقــلا نــم 161 ةداــملل

 تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
 ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع يوتحت ةيمقر

: هيكرتشم عيمجل

 ،بقللاو ءامسألا–

 ،داليملا ناكمو خيرات–

 ،رفسلا زاوج مقر وأ ينطولا فيرعتلا مقر–

،ناونعلا–

،نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب ةكرشلا مسا–

،كارتشالا خيرات–

.ةرفوملا تامدخلا وأ ةمدخلا–

 ةيداملا تايناكمإلا عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ،باـــــتتكالا ءاــــنــثأ ،اـــــينقت فرـــــعتلاب حــــمست يــــتلا جـــــمارـبلاو
 قيدصتلاو هتأشنم ربع نيلصتملا نيـــلمعتسملا عـيمج ىلع
.اهيلع

 نع تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ةمدخ ريفوتب رمألا قلعتي امدنع
 مـــتي ،هالـــعأ ٤ ةداـــملا يف روــــكذملاiF-iW اـــيجولونكت قيرــــط

 بحاصل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةرشابم ّامإ ،ةمدخلل باتتكالا
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عبارلا لصفلا

ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةيلوؤسملا : ٥٢ ةداملا

 ،ةمدخلا ريس نسح نع لوؤسملا وه ماعلا صيخرتلا بحاص
 نع اذكو ،اذه طورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا نعو
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو ئدابملا مارتحا

 اقبط ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسم ماعلا صيخرتلا بحاص
 نم يتلا رارضألا لمحتبو ةمدخلا ريفوتب نوناقلا ماكحأل
 هيمدختسم نع وأ هــصئاـقــن نع اميس ال مجنت نأ لمتحـملا
.ةمدخلا صئاقن وأ

ةبقارملاو مالعإلا : 6٢ ةداملا

اهميدقت بجاولا تامولعملا 6٢.١

 ةـيـتآلا تاـموـلـعملا غـيـلـبـتـب ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص مزــتــلــي
: اهددحت يتلا لاجآلاو لاكشألا قفو ،طبضلا ةطلسل

 )POP( دوجولا طاقنل ةيفارغجلا تايثادحإلاو نيوانعلا –
 قطانم ديدحت عم )ةنخاسلا طاقنلا( ذافنلا طاقن عقاوم وأ/و
،ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبشب لاصتالا قرطو ةيطغتلا

  ،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو –

،تامدخلا ريفوتب ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا –

 يأ وأ اهيلع اقداصم ةيونسلا ةيلاملا ةلاحلا نع ةخسن –
 يونسلا يبساحملا جتانلاو هلامعأ مقر غلبم تبثت ةقيثو
،ةلاحلا بسح ،ماخلا

،نئابزلا ىلع فرعتلا تايلأ فصو –

،ايلصف ،تاقفدتلاب ،نيكرتشملا ددع –

 بحاص اهربتعي وأ طبضلا ةطلس اهبلطت ةمولعم يأ –
.ةمئالم ماعلا صيخرتلا

 صيخرتلا بحاصل يساسألا نوناقلا ليدعت ةلاح يفو
 لجأ يف طــبضلا ةــــطلس غالـــــبإ ريخألا اذــه ىلـــــــع نيــــعتي ،ماــــعلا

.ليدعتلا خيرات نم ءادتبا )1( ارهش زواجتي ال

ةبقارملا 6٢.٢

 نع ،تابقارملا عيمج ءارجإب ةلّوخم يه طبضلا ةطلس
 نم انوناق لهؤم صخش يأ قيرط نع وأ ،اهناوعأ قيرط
.ماعلا صيخرتلا لامعتسا طورش مارتحا عم ،اهفرط

 ةــــيكلساللا تاـــــبذبذلا  لاـــــمعتسا طورــــــش : ٧٢ ةداـــملا
ةيئابرهكلا

 رتفد نم 1.أ قحلملا يف ةدّدُحم يه امك تابذبذلا مزح حاتت
 صيصخت نود مساقتملاو كرتشملا لالغتسالل ،اذه طورشلا
iF-iW( طاقن ةدع ىلإ ةطقن طمن يف يرصح لامعتسال تابذبذلا

.)EEEI 11.2٠8 فنص نم

 تاينقت رــــــــشن ناــمضiF-iW راــيخ يلـــغتسم ىلـــع بـــــجي
  ةانقل يــكيمانيدلا راــيتخالا اـــميس ال ،تاـــبذبذلا مزـــح مـــساقت
SCA )تالاحإ ةبقارمب حمسي يذلا )يئاقلتلا ةانقلا رايتخا 
 ىلع ةيويدارلا تالخادتلاو لاسرإلا ءاطخأو ،تانايبلا مزح
  رــــيفوتب مزـــــلم وـــــهف ،كلذ ىلإ ةــــفاضإلاب .ىرـــــخألا تاوــــــنقلا

 حمست امدنع ذافنلا طاقن ةوق عم مءالتت يتلا ةبقارملا ةمهم
.كلذب ةلمعتسملا تازيهجتلا

 صيخرتلا بحاص نكمي،iF-iW راـــيخ لالـــغتسا راــــطإ يف
 وأ ةصتخملا حلاصملا نم ةقفاوم ىلع لوصحلا ةاعارم عم ،ماعلا
 ىلع كرتشملا زكرمتلاو ةماعلا عقاوملا ىلإ ذافنلا ،اهباحصأ

 تحمس اذإ ةصخرلا ىلع نيزئاحلا نيلماعتملا عقاوم ىوتسم
.كلذب ةيسيطانغمورهكلا تاقفاوتملاو ةينقتلا طورشلا

 يـــنطولا عاــفدلا لـــجأ نــــم ةــــمزاللا تاــــميلعتلا : ٨٢ ةداملا
يمومعلا نمألاو

 اــقــبــط بيــجــتسي نأ ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص ىلع نــّيــعــتـــي
 ةــــــــفصب ةـــــصتخملا تاــــــطلسلا رــــــماوأل هــــــب لوــــــمعملا عــــــيرــــــشتلل
 يــتلا تاــميلعتلا مارتحا لـــجأ نـــم لاــــجآلا برــــقأ يفو ةــــيباجيإ
 ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي
 اـميف ةـــصاخ ةــــيرورضلا لئاــــسولا مادــــختساب كلذو ةـــــيئاضقلا

: يتأي امب قلعتي

 ةـــــلاح يف تاــــكبشلا لاــــمعتسا نأـــشب تاـــيولوألا مارـــتحا –
،ئراوطلا تالاح يف وأ عازن

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

 بوتـكـم قــبـسـم صـيـخرــت ىلــع ءاـنـب ةدـــعاــسملا مـيدـــقــت –
 هتازيهجت ىلإ ذافنلاب )i( حامسلاب ،ةيئاضقلا ةطلسلا نع رداص
 يتلا ىرـــــخألا تاــــموـــــلعملاو تاـــــيقاــــطبلا ىلإ ذافنلاب )ii(و
 ىلـــع ةـــمتهملا تاـــئـيـهـلل ،ماـعــلا صــيخرتلا بــحاص ةزوحب
 تاـــموـــــــــظنم نــــــــمأو ةـــــــياـــــمح لــــــــئاـسمب ينطوـــلا ىوـــتسملا
 تاـئيـهـلا هذـه مارـتــحا بوــجو عــم ،ةــيــنورــتــكــلإلا تالاـــــصتالا
،ينهملا رسلل

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

.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر
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نطوملا رايتخا : ٢٣ ةداملا

 ،يعامتجالا هرقم يف ماعلا صيخرتلا بحاص نطوم نوكي
.................................................................................ـــــب نئاكلا

 قحالملا : ٣٣ ةداملا 

 طورشلا رتفد نم أزجتي ال اءزج ةقفرملا قحالملا لكشت
.اذه

................... يف رئازجلاب ررح

: هــعــّقو

ماعلا صيخرتلا بحاصل ينوناقلا لثمملا

هيلع قدوصو ئرق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١.أ قحلملا

ةصخرملا تابذبذلا مزح

زتريهاغيج ٤,٢ ةمزح  .١

 ٥.38٤2-٠٠٤2 يه اهلالغتسا نكمي يتلا تابذبذلا ةمزح –
زتريهاغيم

 يف( ىوـــصقلا ةـــئفاكملا ةـــعشملا ةـــيبورتوزيإلا ةـــقاطلا –
طاواغيم : ٠٠1 )قلطلا ءاوهلا

زتريهاغيج ٥ ةمزح .٢

 ٠٥3٥-٠٥1٥ يــه اـــهلالغتسا نـــكمي يتلا تاـــبذبذلا ةــمزح –
زتريهاغيم

: يتآلاك ةعشملا ةئفاكملا ةيبورتوزيإلا تاقاطلا –

 لامعألا يف هتمهاسم نع ماعلا صيخرتلا بحاص ضوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ ةدراولا

 قـيـثوــت ةــقــيرــط عضوــب ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص مزــلــي اــمــك
 تامدخلا ىلإ ذافنلاب ةقلعتملا ثادحألا لجس ةماقإو تانايبلا
 ذاـــــفنلا خـــيرات لــــجسلا اذــــه يف نّودــــيو .هــــيكرتشم ىلإ ةمدقملا

 ددحت ،ضرغلا اذهلو .)1( ةنس ةدم لالخ هعبتت نمضت ةقيرطب
 نإ يفرــــــطملا زاـــــــــهجلا عوــــــــن لــــثم اـــــــهب ةــــلصتملا تاـــموـــــلعملا لـــــــك
 فـــــــيرعت ،PI تـــــنرتنإلا لوـــــــــكوــــتورب ناوـــــنع ،رــــمألا ىـضتقا
 هذــــــهب ظاـــــفتحالا بــــجيو ،ذاـــــفنلا ةـــــعاسو خـــــيراتو ،كرــــــتشملا
 ىلع ءانبّ الإ اهيلع عالطالا نكمي الو ةنمآ ةقيرطب تامولعملا

 لومعملا عيرشتلل اقبط ةيئاضقلا ةطلسلا نم قبسم صيخرت
.هب

شيوشتلا  : ٩٢ ةداملا

 ةاــعارم عم هـــب صـــخرم ”iF-iW” تاـــبذبذلا مزـــح لاــــمعتسا
 تالاصتالا تامدخل راض شيوشت ثودح يف ببستلا مدع
.اهب صخرملا ىرخألا ةينورتكلإلا

 تامدخ يرفوم ةدع اهيف دجاوتي يتلا ةيطغتلا ةقطنم يف
 ىلع ظافحلا لجأ نم ،طبضلا ةطلس نكمي ،تنرتنإلا ىلإ دافنلا
 نزاوــــــــت ىلــــــــع اذـــــــــكو ةــــيلمعلاiF-iW تاـــــــكبشل لــــثمألا رــــيسلا
 ةدـــيدج تاــكبش راــــشتنا ةــــقطنملا هذـــــه يف رــــصحت نأ ،قوـــــــسلا
iF-iWةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم طورش نمض.

 صـيخرتلا بـــحاص ىلع بـــجي ،شـــيوشت ثودـــح ةــــلاح يفو
 ةينقتلا تاءارجإلا عيمج ذختت يتلا طبضلا ةطلس غالبإ ماعلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةديفم اهارت يتلا

iF-iW  ةكبش ذافن طاقن راشتنا : 0٣ ةداملا

 ةطلس فرصت تحت عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 عقاوم ديدحتو راشتنالا صخي اميف هتاعقوت ،ايونس ،طبضلا

 عم اهبكريس يتلا ةيفارغجلا اهتايثادحإ كلذ يف امب ذافنلا طاقن
.هتكبش ةيطغت قطانم

 راــشتنا نم قــطانملا ضـــعب داعبتسا طبضلا ةطلس نكمي
iF-iW.مدقتو اهرارق طبضلا ةطلس رربت ،ةلاحلا هذه يفو 
 نيدوجوملا تنرتنإلا ىلإ دافنلا يرفومل ،ةليسو لكب ،ةمولعملا

.نيحشرتملاو



سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ةغل : ١٣ ةداملا

.ةيسنرفلابو ةيبرعلاب ،اذه طورشلا رتفد ررحي

 تاــيئاوهلل ماــعلا صــيخرتلا بـــحاص لاـــمعتسا ةـــلاح يف
.كلذب طبضلا ةطلس مالعإ هيلع نّيعتي ،ةيهيجوتلا

 جراخم ةدــــع “و”لـــــــخادم ةدــــع“ ةاّمـسملا تاينقتلا لامعتسا نإ
)OMIM( هب حومسم.

)طاواغيم(ERIPلامعتسالا ةقيرطتابذبذلا ةمزح

يلخاد



 ءاوهلا يف/يلخاد
قلطلا

٠٠2



٠٠2

5250-5150 
 
 

5350-5250
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٢.أ قحلملا


تامولعملا ةرامتسا






moN : ................................................................................................................................................................................ : بقللا


s( monérp( :........................................................................................................................................................ : )ءامسألا( مسالا


.................................................................................................................................................................... : داليملا ناكمو خيرات


........................................................................... )ةيلصألا( ةيسنجلا............................................................ : )ةيلاحلا(  ةيسنجلا


..............................................................................................و .............................................................................................. : نبا


.................................................................................................................................................. : ينوناقلا لثمملل لماكلا ناونعلا


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


............................................................................................................................................................... : يعامتجالا رقملا ناونع


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


........................................................................... : سكافلا .............................................................................................. : فتاهلا


.......................................................................................................................................................................................... : ةنهملا


........................................................................................................................................... : )ةسسؤملا لخاد(  ةفصلا وأ ةفيظولا


.............................................................................................................................................................. : تالهؤملاو تاداهشلا




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




عيقوتلاو متخلا
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.تنرتنإلا ةكبشب طوبرم زاهج ددحي ناونع : “PI ناونع“

 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعت : ”طبضلا ةطلس“
 نوــناــقــلا نــم 11 ةداـملا بـــجوــمب تــئــشـنأ يـتــلا ةــيــنورـتـكلإلا

 ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مـقر
.هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس

 هـــحنمت يذـــلا ماــــعلا صـــيخرتلا يـــنعي : “ماعلا صيخرتلا“
 حــــمسي يذـــــلا ،ةــينورتكلإلا تالاـــصتالاو دــــــــيربلا طـــبض ةــــــــــطلس

 رــــــبع توـــــصلا لـــــيوــــحت ةــــمدــــــخ لالـــــــــــغتساو ءاــــــــشناب هــــــبحاصل
 .يرئازجلا بارتلا ىلع )PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب

 توصلا ليوحت تامدخل ذافنلا نيكرتشملل ريفوت : ”ذافنلا“
 ،لماعتملل  )PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع

: اذه طورشلا رتفدل )2(  نيقحلملا دحأ ينعي : “قحلملا“

.تامولعملا ةرامتسا : 1.ب قحلملا –

.دهعت ةلاسر : 2.ب قحلملا –

 )اـــــهقحالم اهيف اــــمب( ةــــقيثولا هذـــــه يــــنعي : ”طورشلا رتفد“
 ءاـــــــشنإ نــــــكمي اـــــهبجومب يــــتلا تاــــيفيكلاو طورـــــشلا ددـــــحت يــــتلا

 لوكوتورب ربع توصلا ليوحت تامدخ ريفوت وأ /و لالغتساو
 ةطلس تارارقو ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلل اقبط ،تنرتنإلا
.طبضلا

 ،عّقوتم رـيغ ،مواـــقي ال ثدــح لـــك يــنعت : ”ةرـــهاقلا ةوــقلا“
 ةلاح وأ ،ةيعيبطلا ثراوكلا اميس ال ،فارطألا ةدارإ نع جراخو
.تابارضإلا وأ برحلا

“ISTE” : تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا ينعي.

 ةيتامولعملا ةمظنألا عومجم ينعت : ”ةيساسألا تآشنملا“
 بحاص اهلمعتسي يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ةمظنأو
.هب صاخلا ماعلا صيخرتلا راطإ يف  ماع صيخرت

 تاـــــــقيبطت وأ رـــثكأ وأ نيـــماـــــظن ةردـــــــــق ينعت : ”ةيقفاوتلا“
.لدابتم لكشب اهمادختساو تانايبلا لدابت ىلع

 نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا ينعي : ”نوـــناقلا“
 ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا ريزولا ينعي : ”ريزولا“

 دافتسا يونعم وأ يعيبط صــخش لـك ينعي : ”لماعتملا“
 وأ/و لالــــغتساو ءاـــشنإ ناـــمض لـــجأ نـــم ماـــع صـــيخرت نم
 تـــــنرتنإلا لوـــــكوتورب رــبع توـــصلا لـــــيوحت ةــــمدخ رـــيفوت
)PIoV(  ماكحألا مارتحا عم ،اهب ةـطبترملا تاــمدخلا رــيفوتو 
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

٣.أ قحلملا
دهعت  ةلاسر





 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل ماعلا ريدملا ديسلا ىلإ
 ةينورتكلإلا


دهعت ةلاسر : عوضوملا




 لثمملا..........................ةديسلا /ديسلا ،هاندأ )ة( يضمملا انأ
.................................................................. ةكرشل ينوناقلا



 ايمسر مزتلأ .................................................ـب اهرقم نئاكلا
 ءاشنإ طورش ددـحي يذــلا طورــشلا رــتفد ماـــكحأل لاـــثتمالاب
 ماـكـحألاو تنرـتــنإلا ىلإ ذاـــــفـــــنــــــلا ريفوت تاــمدــخ لالـــغـــتساو
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا



.ريدقتلا تارابع قئاف ،ماعلا ريدملا ديسلا ،ينم اولبقت



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


عيقوتلاو متخلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب قحلملا

 تامدخ لالغتساو ءاشنإ طورش ددحي طورش رتفد
.)PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا ليوحت



لوألا لصفلا

طورشلا رتفدل ةماع ماكحأ


تاحلطصملا : ىلوألا ةداملا 

تاحلطصملا فيرعت ١.١

 ٤٠-81 مـــقر نوـــــناقلا يف ةدراوـــــلا فــــيراعتلا ىلـــع ةوالـــــع
 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع ناـــبعش ٤2 يف خرؤــــملا
 تالاــصتالاو دــيربلاب ةـــقلعتملا ةـــماعلا دــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا
 تاــحلطصم ،اذــه طورـــشلا رـــتفد يف لــــمعتست ،ةــــينورتكلإلا

: يتآلاك مهفت نأ بجي
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 ةــكبشلا ةــطقن وأ ناـــكم ينعت : “ينيبلا ليصوتلا ةطقن“
.نيتكبش نيب ينيبلا ليصوتلا ماقي نيأ

 لوكوتورب : ”)٩٩٩١/٣0( )PIS( تاسلجلا ءدب لوكوتورب“
 ىلإ اداـــنـتساCFR 3٤٥2 هددــــح يذـــلا ،قـيــبـــــطـتـــــلا ىوــتــســم
PI/PCT،لـــثـم ،نـيـــكراــشــم ةدــعـــل تارود ءاــشــنإ لــجأ نــم 
 ةراشإ ةفيظو يدؤي ،ويديفلاب تارمتؤملا دقع تاقيبطت

.SS 7 ةلثامم

 ،ماعلا صيخرتلا بحاص ينعت : “ماعلا صيخرتلا بحاص“
  هردق لامسأرب ،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ]…[ ةكرش ]…[ يأ
 يــنطولا زــــكرــملا يف ةــــلجسملاو ،جد ]…[  يرئازج رانيد )....(
]…[ .مقر تحت   يراجتلا لجسلل

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي : ”داحـتالا“

 ةكرح لقن : ”)PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا“
 .تنرتنإلا لوكوتورب ربع مزحلاب لاسرإلا قيرط نع توصلا

 تــــنرـــتنإلا لوـــــكوـــتورب رــــبع توــــصلا ةـــــكرـــح لـــــيصوت نــــكميو
)PIoV( تنرتنإ ةكبش وأ ةبقارملل ةعضاخ ةصاخ ةكبش ربع 
.ةمدخلا ةدوج نامض عم نينثإلا نيب عمجلا وأ ةماع

 ينطولا بارتلا نم ءزج وأ لــــك ينعت : ”ةيطغتلا ةقطنم“
 ليوحت ةمدخ ريفوتب ماعلا صيخرتلا بحاص اهيف مزتلي يتلاو
: )PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا

 يلودـــــلا داــــحـتالا حـــــئاوـــــل يف ةدراوـــــــلا فــــيراــعتلا ١.٢
تالاصتالل

 رتفد يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
 داـــحتالا حئاول يف ةدراوـــلا فـــيراعتلل ةـــقباطم ،اذـــه طورــــشلا
.ةحارص كلذ ىلع ةصاخ ماكحأ درت مل ام تالاصتالل يلودلا

طورشلا رتفد عوضوم : ٢ ةداملا 

 لالغتساو ءاشنإ طورش ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي
 عم )PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا ليوحت تامدخ
 مــــــيظنتلاو عــــــيرــشتلا يف اــــــهيلع صوـــــصـــنملا ماـــــكـحألا مارـــــتحا
.امهب لومعملا

ةيعجرملا صوصنلا : ٣ ةداملا

 لوكوتورب ربع توصلا ليوحت تامدخ ريفوت نامض بجي
 مارتحا لظ يف اذه طورشلا رتفد عوضوم )PIoV( تنرتنإلا
 ةيلودلاو ةينطولا سيياقملاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا
.اهب لومعملا

 مارتحاب ،صوصخلا هجو ىلع ،ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
: ةيتآلا صوصنلا

 ٤2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-3٠ مقر رمألا–
 لدعملا ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

،ممتملاو

 ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع

 ٥2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةــــــــسرامم طورــــــشب قــــــلعتملاو ٤٠٠2 ةـــــنس تــــــشغ ٤1 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 92 يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا–
 ،شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٥2
،ممتملاو لدعملا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش ٤1 يف خرؤملا ٤٠-9٠ مقر نوناقلا–
 نم ةياقولل ةصاخلا دـــعاوقلا نـــمضتملاو 9٠٠2 ةـــنس تــــشغ ٥
 ،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

 63٤1 ماــــع ناــــضمر 82 يف خرؤــــملا 21-٥1 مــــقر نوــــناقلا–
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو ٥1٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا

 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا–
 ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو

 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا–
 نييعيبطلا صاـخشألا ةـــيامحب  قــّلعتملاو  81٠2 ةنس وـينوي ٠1

،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف

 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خرؤملا ٤٠-٠2 مقر نوناقلا–
،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس سرام ٠3

 ىلوألا ىدامج ٤2 يف خرؤملا ٥٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا–
 عضوب قــــــلعتملاو ٠2٠2 ةــــنس يــــفناج ٠2 قـــــفاوملا 1٤٤1 ماـــــع
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ةينطو ةموظنم

 ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موــسرـملا–
 دـــعاوق ددحي يذـــلا 9٠٠2 ةــنس رـــبمسيد ٠1 قـــفاوملا ٠3٤1 ماـــع
 تازـــيهجتلا ىلــــــع ةــــــبصنملا تاـــــــطاشنلا ىلــــــع ةــــــقبطملا نـــــمألا
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا

 مرحم 92 يف خرؤـملا 6٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 ىوتحم ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1 ماـع
 تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

 مرحم 92 يف خرؤـملا 7٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 تايفيك ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1 ماـع
 ةـــــمدــــخلاو دــــــيربلل ةـــــــلماشلا ةــــــمدخلا مــــــعد قودــــــنص رـــــييست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا
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 ىداــمج 3 يف خّرؤــــملا ٤٤-12 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا–
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس يفناج 71 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةيناثلا

 تاكبشلا عاونأ نم عون لـــك ىلـــع قـــبطملا لالـــغتسالا ماـــظن
 تالاــــــصتالا تاــــمدخ فـــــلتخم ىلـــــعو روـــــهمجلل ةـــــحوتفملا
 ،ةينورتكلإلا

 ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 93-22 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 حنم طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 تاــــــــــمدخ رـــــيفوـــــت وأ /و لالـــــــــــغتساو ءاـــــشنإل ماــــــعلا صيـــــــــــخرتلا
 يلاــــملا لــــباقملا غــــلابم اذـــــكو ،روـــــهمجلل ةــــينورتكلإلا تالاـــــصتالا

،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو

،يناربيسلا نمألاب ةقلعتملا ةلهؤملا تاطلسلا تايصوت–

،طبضلا ةطلس تارارق–

 طورشلا رتفد بجومب اهب رـّكذملا وأ ةّددحملا سيـــياقملا–
 ةقلعتملا كلت اميس ال ،تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاولو ،اذه
.ةيويدارلا تالاصتالاب

ةمدخلا لالغتسا ءدب ةرتف : ٤ ةداملا

 يراجتلا قالطإلا ةرشابمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
 لـــــجأ لالــــخ طورـــشلا رــــتفد يف اــــهيلع صوـــصنملا تاـــمدخلل
 رتفد ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا )1( ةدحاو ةنس هاصقأ
.طورشلا

 صـــيخرت دــــعب ،ةيفاضإ)1( ةدــــحاو ةنس ةرـــتف حـــنم نــــكمي
 صيخرتلا بحاص ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو .طبضلا ةطلس

 ،هــــتاـــمدخل يراـــجتلا قالـــطإلا ةرــــتف دــــــــيدمت بـــــــلط ميدــــقت ماــــــــعلا
 ةروكذملا ةيلصألا ةرتفلا ءاضقنا نم )2( نيرهش لبق ،اّببسم

.ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

ةعورشملا ةسفانملا : ٥ ةداملا

 ةعورشـم ةسـفانم ةـسرامـمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزـتلي
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط هل نيسفانملا نيلماعتملا عم

نيلمعتسملا ةلماعم يف ةاواسملا : 6 ةداملا

 مهذاـفن نمضـيو ةيواسـتم ةـقـيرطب نولمعتسملا لماعي
 ةفافشو ةيعوضوم فورظ يفو نوناقلل اقبط تامدخلا ىلإ

.ةيزييمت ريغو

 ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص اــهرــفوـــي يتـــلا تاـــمدـخلا نوـكـت
 نأ ةطيرـش ،كلذـب ابلط نوـمدـقـي نيذـلا لك ىلإ ةـحوـتـفم
 ماعلا صيخرتلا بـحاص اهددحي يتـلا طورشـلا مهيـف رـفوتـت

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةيـليـلـحـت ةبـساـحم كسم : ٧ ةداملا

 ةليلحت ةبساحم كسم ماعلا صيخرتلا بحاص  ىلع بجي
 ةصاخلا جئاتنلاو  تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا ديدحتب حمست
.ةرفوملا تامدخلا نم فنص لكب

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةـبـساـحملا هذـه كسـمـتو
.امهب

تافيرعتلا ديدحـت : ٨ ةداملا

 قــــلعتملا كلذ اــــميس ال ،هب لوــــــمعملا عيرشتلا ةاــــعارـــم عم
: نم ماعلا صيخرتلا بحاص ديفتسي ،ةسفانملاب

،ةيقيوستلا هتسايس ديدحت يف ةيرحلا–

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راـعسأ دـيدحت يف ةيرحلا–

 ةفيرعتلا دـيدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
 بسحب اميس ال ،تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلاو
.ةرفوملا تامدخلا مجح

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع ةمولعملا مدقت 

 عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيامح : ٩ ةداملا
يصخشلا

 نامـضـب ةليـفكـلا ريبادتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ذخـتـي
 يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولـعـملا ةيّرسو ةـيامـح
 فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي يتلاو اهزوحـي يتـلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هيكرتشم ىلـع

ريفشتلاو زيمرتلا : 0١ ةداملا

 هـتاراشإ زـيـمرـتــب موــقــي نأ ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص نــكــمــي
 مارتحا عم زيمرت ةمدخ هيكرتشم ىلع حرتقي نأ وأ/و ةصاخلا
.اهب لومعملا ةيـميظنتلاو ةينوـناقلا ماكحألا

 اـــهحنمت ةـــصخر ىلع ءانب ،لوصحلا هيلع نيعتي ،كلذ عمو
 لــــبق رــــــــيفشتلا لئاــــسوو قرـــــط ىلـــــــع ،ةــــصتخملا ةــــطلسلا

.تاموظنملا هذـــــــه لــــيغشت

 ةئيبلاو ةحصلا ةيامح : ١١ ةداملا

 تازيهجتلا رايتخا ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 ةمزاللا تاميلعتلا مارتحا عم ةمءالم رثكألا تايجولونكتلاو

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةئيبلاو ةحصلا ةيامحل
.امهب
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يناثلا لصفلا

 لوكوتورب ربع توصلا ليوحت تامدخ ءاشنإ طورش
)PIoV( تنرتنإلا

 توصلا ليوحت تامدخ بلط فلم نيوكت : ٨١ ةداملا
)PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع

 موــــــسرـــملا بـــــجوــــمب ةــــبولــــطملا قــــئاثولا ىلإ ةـــــفاضإلاب
 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤـــملا 93-22 مـــقر يذـــيفنتلا
 حــــنم طورــش ددـــحي يذــــلا 22٠2 ةـــنس يـــفناج ٠1 قــــفاوملا
 تاـــــمدخ رــــيفوت وأ /و لالـــــغتساو ءاـــــشنإل ماــــــعلا صــــــيخرتلا
 يلاملا لباقملا غلابم اذكو ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

 ىلــــع نّيــــعتي ،هــــب ةـــــقلعتملا ةـــــيونسلا ةــــمهاسملاو ىواـــــتألاو
: ةيتآلا قئاثولا طبضلا ةطلسل ميدقت ماعلا صيخرتلا بحاص

،طبضلا ةطلسل ماعلا ريدملا ىلإ هجوم بلط –

 عم لاصتالاب فلكُملاو ينوناقلا لثمملا نييعت ةلاسر –
،امهب ةصاخلا لاصتالا تانايب ديدحت

: عورشملل يراجتو ينقت فصو –

 اذكو اهريفوت متيس يتلا تامدخلل يليصفت فصو •
،ذافنلا قرطو طورش

 تازيهجتلاو ةحرتقملا ةيساسألا تآشنملل ينقت فصو •
 لاصتالا قرط اذكو اهتينب ديدحت عم ،اهب ةطبترملا جماربلاو
.روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبشب

 رــبع توـــــصلا لـــــيوـــــحـت تاـــــمدــــــخ رـــــيفوــت : ٩١ ةداــملا
)PIoV( تنرتنإلا لوــكوتورب

 لـــيوحت تاــمدخ رـــيفوتب ماـــعلا صـــيخرتلا بـــحاص مزــــلي
 لاسرإ قيرط نع )PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا

 ةكرح ليصوت نكميو .تنرتنإلا لوكوتورب ربع مزحلاب
 ةكبش ربع )PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا ليوحت
 عمجلا وأ ةماع تنرتنأ ةكبش وأ ةبقارملل ةعضاخ ةصاخ
.ةمدخلا ةدوج نامض عم نينثالا نيب

 يتلا ةيرورضلا لئاسولا ماعلا صيخرتلا بحاص عضي
 لوكوتورب عم ةقفاوتم تاكبش ربع توصلا لاسرإب حمست
 تاــــئيهو تارادإو تاــــــكرـــــشو نـــــئابز حـــــلاصلPI تـــــنرــتنإلا

.اًيرصح ةيلخادلا مهتالاصتا قيوستل ةعونتم

 تاملاكملا ءاهنإ وأ ريرمت ماعلا صيخرتلا بحاصل حمسي ال
.روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ىلإ وأ نم

 ،ةلص تاذ تامدخ مدقي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي
: صوصخلا ىلع

ةماعلا تامولعملا : ٢١ ةداملا

 ةطلس فرصت تحت عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ةـــــيلاــــملا اـــــميس ال ،قـــــئاثوــــــلا لــــــكو تاـــــموـــــلعملا عـــــــيمج طـــــبضلا

 تامازتلالل همارتحا نم دكأتلل ةيرورضلا ةيراجتلاو ةينقتلاو
 ،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا بجومب هيلع ةضورفملا

.طبضلا ةطلس تارارق وأ يلاحلا طورشلا رتفد بجومب اذكو

نيمأتلا ةيمازلإ : ٣١ ةداملا

 ةدـــــــــم ةـــــــلـيطو ،اذـــــه طورــــــشلا رـــــتفد لوــــــعفـم ناـــــيرـس روـــــــف
 ةيندملا هتـيلوؤـسـم ماعلا صيخرتلا بحاص يطـغي ،هتـيحالص
 كالـــمألا سمـت يتـــلا راـــطـــخألا نـع هـــتـــيـــلوؤسـم اذـــكو ةـــيـــنـهملاو
 طورشلا رتفد عوضوم تامدخلا لالغتساو ءاشنإل ةيرورضلا

 يراجلا تازيهجتلاو اهزاجنإ يراجلا تآشـنملا كلذ يف امب ،اذه
 مارتحا نمـض بتتكت نيمأت دوقـع قيرط نع كلذو اـهبيكرت
.امهب لومعملا ميـظنتـلاو عيرشتـلا

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا : ٤١ ةداملا

 لومـعـملا ةـيـئابـجلا ماـكـحألل ماعلا صيخرتلا بحاـص عضـخـي
 قوــــــــقـحلاو بـــــئارـضـلا لـــــك دـــــيدـسـت هــــيلع بــــجي يلاــــتلابو ،اــــــهـب
.هب لومعملا عيرشتلا يف ةررقملا موسرلاو

طورشلا رتفد ليدعت : ٥١ ةداملا

 اذإ ام ةلاـح يـف طقـف ،اذه طورشلا رتفد ليدعت نكمي
 رـــــيزولا فرـــــط نــــم ةرداــــبمب ،كـلذ ماـــــعلا حـــــلاصـلا ىــــــعدتـسا
 نــــــم حارتقا ىلـــــع ءانب وأ ةــــينورتكلإلا تالاـــــصتالاب فــــلكملا

.طـبضلا ةطلس

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا : 6١ ةداملا

 تايقافتالاو تاقافتالا مارتحاب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 يلودـــــلا داـــــحتالا تاـــبيترتو ةــــمظنأو حـــــئاول اــــميس ال ،ةـــــيلودلا
 لاـــــــــجم يف ةــــــيمـــيلقإلا وأ ةدودــــــحملا تاـــــمظنملاو تالاـــــصتالل
.رئازجلا اهيلإ يمتنت يتلا ةيكلساللا  ةيكلسلا تالاصتالا

 ةـــطلس ،ةـــمظتنم ةـــفصب ،ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص مــــــلعي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب طبضلا

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا : ٧١ ةداملا

 صوصنملا تابوقعلل ماعلا صيخرتلا بحاص ضرعتي
: لاثتمالا مدع ةلاح يف هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

،ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا ماكحأل–

،اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا ماكحألل–

.طبضلا ةطلس اهذختت يتلا تارارقلل–
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،PI تنرتنإلا لوكوتورب ربع سكافلا–

،دعب نع ةرضاحملا–

،تاملاكملا ليوحت–

.ةلّصفملا ةرتوفلا–

 تاــــيجولونكتلا ذــــخأو ســــيياقملا مارــــتحا : 0٢ ةداملا
رابتعالا نيعب ةديدجلا

 ةطساوب ماعلا صيخرتلا بحاص تآشنم ماقت نأ بجي
.اهادجأو ةثيدحلا تايجولونكتلا جمدت ةديدج تازيهجت

 دـــــعاوـــقلا مارــــتحا ماــــعلا صــــيخرتلا بـــــحاص ىلـــــع نّيـــــعتي
.لاجملا اذه يف ةيلودلاو ةينطولا سيياقملاو

تازيهجتلا قفاوت : ١٢ ةداملا 

 صيخرتلا بحاص اهرّفوي يتلا تامدخلا نوكت نأ بجي
 زاهج لك قيرط نع ةحاتم ،اذه طورشلا رتفدل اقبط ،ماعلا

.قفاوتم يفرطم

ماعلا صيخرتلا بحاص تامازتلا : ٢٢ ةداملا 

 ،هتطشنأ ةسرامم دنع ،ماعلا صيخرتلا بحاص عضخي
: ةيتآلا تامازتلالل

 تاـــمدخ ىلإ ذاــــفنلا ،ةــــحاتملا تاردــــقلا بــــسح ،رــــيفوت –
 عـــيمجل )PIoV( تــــنرتنإلا لوـــكوتورب رـــبع توـــصلا لــــيوحت

 رـــــثكألا ةـــينقتلا لئاــــسولا عــــضوب  كلذو ،تاــــبلّطلا يــــمدقم
،ةعاجن

 ةصاخلا ةايحلاب ةقلعتم ةمولعم لك ةيرس ىلع ظافحلا –
 اهيلع صني يتلا تالاحلا يف ّالإ اهتكراشم مدعو هيكرتشمل

،نوناقلا

 عوضوم لوح ةقيقدو ةحضاو ةراشإ هيكرتشمل ءاطعإ –
 لوكوتورب ربع توصلا ليوحت تامدخ ىلإ ذافنلا قرطو

،كلذ اوبلط امّلك مهتدعاسمو  )PIoV(  تنرتنإلا

 لالــــغتسا مـــكحي يذـــلا هـــب لوــــمعملا مــــيظنتلل لاــــثتمالا –

،ريفشتلل ةيتامولعملا جماربلاو تازيهجتلا

 نـــــــع اــــــميس ال ،عاـــــنتمالاب ةريـــــسلا نــــسح دـــــــــعاوق مارـــــتحا –

 كلذ ناـــــــــك ءاوــــــــس ،يلاــــيتحاو عورــــــــشم رــــــيغ لـــــــمــــع يأب ماـــــــيقلا
 رــــبع توــــــصلا لــــيوـــــحت تاــــــمدخ يلــــماعتم وأ نيـــــكرتشملا هاــــــجت

.نيرخآلا )PIoV(  تنرتنإلا  لوكوتورب

 اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا : ٣٢ ةّداملا
اهنمأو

ةيرارمتسالا ٣٢.١

 تامدخ ريفوت فيقوت ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي ال
 نود )PIoV( تــــــنرـــتنإلا لوــــــكوــــتورب رـــــبع توـــــصلا لـــــيوــــحت

 ةرهاق ةوق ةلاح يف ّالإ ،طبضلا ةطلس نم قبسم صيخرت
.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا كلذو ،ًـانوناق ةنياعم

ةيعونلا ٣٢.٢

 قيقحتل لئاسولا لك عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
 توـــــصلا : عوــــــن نــــــم تاـــــمدـــــخلل ةــــبسنلاب ،ةــــــــيعون تاـــــيوــــتسم
 ةينطولا سيياقملل ةقباطم نوكت سكافلاو )atad( تانايبلاو
،تالاصتالل يلودلا داحتالا سيياقمل ةصاخو ،ةيلودلاو

 تارــشؤم ددــحت نأ ،ءاــضتقالا دـــنع ،طـــبضلا ةــــطلس نـــكمي
ةمدخلا ةيعون

رفوتلا ٣٢.٣ 

 هتامدخ ماود نامض ماعلا صـيـخرـتـلا بـــحاــص ىلــع نّيعتي
 ةلاح يف ادع ام ،مايأ 7 ىلع مايأ 7و ةعاس ٤2 ىلع ةعاس ٤2
 ةمكارتملا ةدملا طسوتم زواجتي ّالأ يغبنيو .ةرهاقلا ةوقلا
 ةعاس )٤2( ةكبشلا لك يف بستحت يتلا دروملل رفوتلا مدعل

.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ادع ام ،ةنسلا يف

 نم ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ليوـحـت ةكبش تابيكرتل مئادو مظتنم ريس نامض لجأ

 .اهتيامحو  )PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا تاـمدـخ
 ةينقتلا لئاسولا ،لاجآلا برقأ يف ،عضي نأ هيلع بجيو
 فــــيقوتو ،صـــــئاقنلا بــــــقاوــــع كاردـتساب ةليـفكلا ةيرشبلاو
.هتابيكرت فالــتإ وأ لـــمعلا

تامدخلا نمأ ٣٢.٤

 ريبادتلاو تاودألا ذيفنت ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع ّنيعتي
 تاــــــــمـــجهلا رــــــطاــــــخمو فــــــــــعضلا طاــــــــــقن نـــــم ةـــــــيامحلل ةـــــــمزاللا
.ةينورتكلإلا

تامدخلا قيوست : ٤٢ ةّداملا

 راطإ يف ،صرحي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
: نأشب تامازتلالا مارتحا ىلع ،ةيدقاعتلا هتاقالع

و ،نيكرتشملا ةلماعم يفو ذافنلا يف ةاواسملا –

.نيكرتشملا نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس مارتحا –

 ،لاوــــــحألا عــــيمج يف ،ماـــــعلا صــــيخرتلا بــــحاص ظــــــفتحي
.هنئابزل تامدخلا ريفوت ةيلوؤسمب
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ثلاثلا لصفلا

توصلا ليوحـت تامدخ لالغتسا طورش

)PIoV( تنرتنإلا لوكوتورب ربع

مهتيامحو نيكرتشملا ىلع فرعتلا : ٥٢ ةّداملا

فّرعتلا ٥٢.١ 

 نمضتي قيقد فّرعت عوضوم نوكي نأ نوبز لك ىلع بجي
: ةيتآلا رصانعلا صوصخلا ىلع

 ةـــيمسر فـــيرعت ةـــقيثو نـــم ةـــخسنو بـــقللاو ءاـــمسألا –
،نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب

 يـــساسألا نوـــناقلا وأ يراــــجتلا لــــجسلا نــــم جرـــــختسم –
،نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب

 ًاقبط ،ةمدخ يأ ريفوت لبق فرعتلا اذه متي نأ بجي
،نوناقلا نم 161 ةداملل

 تامولعملا ةقد نم دكأتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
.بتتكملا فرط نم ةمدقملا

 تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
 ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع يوتحت ةيمقر

: هيكرتشم عيمجل

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

،ناونعلا –

،نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب ةكرشلا مسا –

،كارتشالا خيرات –

.ةرفوملا تامدخلا–

تاملاكملا ةيّرس ٥٢.٢

 نـــم يــتلا رــيبادتلا ذاـــختاب ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص مزلُي
 حـــــمسي ّالأو ،هــــيكرتشم تاــــملاكم ةــــيّرس نــــمضت نأ اــــهنأش
 تاملاكملا ةبقارم وأ ضارتعا ضرغب تابيترت يأ عضوب
 ةينورتكلإلا تالداـبملاو تاــثداحملاو تالــصوــلاو ةيـفــتاـــهــلا
 عـــــــيرشتلل اـــــقفو ،ةـــــيئاــضقلا ةـــــطلسلا نــــــم قـــــــبسم نذإ نود
.هب لومعملا

 ىلع هـــناوعأ عـــلطي نأ ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص ىلـــع ّنيــــعتي
 نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي يتلا تامازتلالا
 ةـــــــــــيتوـــــصلا تاـــــــــملاــــــكملا ةـــــيّرـــــس مارــــــــتحا مدـــــــــــع ةــــــــــلاح يف اـــــــــــهل
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،تاــــــنايبلاو

تامدخلا ةيدايح ٥٢.٣

 ىوتحم ءازإ هتامدخ دايح ماعلا صيخرتلا بحاص نمضي
 .ةيساسألا هتآشنم ىلع ةلسرملا تامولعملا

 ةـــــيرورضلا رـــــيبادتلا عـــــيمج ذاــــختاب ،اــــضيأ ،هـــــسفن مزـــــليو
 ىلع ةلسرملا لئاسرلا ىوتحم ءازإ هيمدختسم دايح ناــــمضل
 زــــييمت نود تاـــمدخلا ،ةـــياغلا هذــــهل ،مدـــقيو .ةــــيساسألا هـــتآشنم
 تاــــــبيترتلا ذــــختيو ،ةـــــلسرملا لـــــئاسرلا ةـــــعيبط تــــناك اـــــمهم
.ةمالسلا اهل نمضيل ةعجانلا

 ينطولا عاـــفدلا لــــجأ نــــم ةــــمزاللا تاــــــميلعتلا : 6٢ ةداملا
يمومعلا نمألاو

 اــــــقبط ،بيجتسي نأ ،ماعلا صـــيخرتلا بـــحاص ىلـــــع ّنيــــــعتي
 ةـــــــفصب ةـــصتخملا تاـــــطلسلا رـــــماوأل ،هــب لوـــــــمعملا عـــــــيرـــــشتلل
 يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ نم لاجآلا برقأ يفو ةيباجيإ
 ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي
 قلعتي اميف ةصاخ ،ةيرورضلا لئاسولا مادختساب ةيئاضقلا

: يتأي امب

 قــــــطانم يف ةــــينورتكلإلا تالاــــــصتالل تالـــــصو ءاـــــشنإ –
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ تايلمعلا

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

 حــــلاصملاب ةــــصاخلا تاــــكبشلا عـــم يـــنيبلا لـــــيصوتلا –
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب ةفلكملا

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

 رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع ءانب ،ةدعاسملا ميدقت –
 ذافنلاو ينيبلا ليصوتلاب )i( حامسلاب ،ةيئاضقلا ةطلسلا نع
 ىرخألا تاــــــمولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذاـفنلاب )ii(و هتازيهجت ىلإ
 ىلع ةمتهملا تائيهلل ،ماعلا صيخرتلا بحاص ىدل ةدوجوملا
 تالاصتالا تاموظنم نمأو ةيامح لئاسمب ينطولا ىوتسملا
،ينهملا ّرسلل تائيهلا هذه مارتحا عم ،ةينورتكلإلا

 ضيوعت عفد ةطيرش ،ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا –
.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر ةراسخو مءالتي
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 لامعألا يف هتمهاسم نع ماعلا صيخرتلا بحاص ضوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ ةدراولا

 ثادحألا لجس ةماقإب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي امك
 راطإ يف هيكرتشم ىلإ ةمدقملا تامدخلا ىلإ ذافنلاب ةقلعتملا
 ةقيرطب ذافنلا خيرات لجسلا اذــــه يف ّنودـــــــيو .ماـــــعلا صــــيخرتلا

 ،ضرغلا اذـــهـل ،ددــحــيو .)1( ةنس ةدــــم لالــــخ هـــعـبـتت نمضــت
 ،كرـــتشملا فــــيرـــعـــت لــــثـــم اــــهـــب ةــــلصتملا تاــــموــــلــــعملا لــــك
 هذــــه ىلع عالــــطالا نــــكمي الو .تالداـــبملا ةــــعاسو خــــيراتو
 ءانب ،انوناق ةلوخملا نمألا حلاصم فرط نم ّالإ تاـــمولعملا

 عيرشتلل اقبط ةصتخملا ةيئاضقلا ةطلسلا نم صيخرت ىلع
.هب لومعملا

عبارلا لصفلا

 ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةماعلا ةيلوؤسملا : ٧٢ ةداملا

 رـــيس نسح نـــع لوؤسملا وـــه ماـــعـــلا صيـــخرــــتــــلا بحاص
 ،اذه طورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا نعو ةمدخلا

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو ئدابملا مارتحا نع اذكو
.اهب لومعملا

ماعلا صيخرتلا بحاص ةيلوؤسم : ٨٢ ةداملا

 ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسملا وه ماعلا صيخرتلا بحاص
 ةمدخلا رــــيفوتو لالــــغتساو ءاـــــشنإب ،نوـــــناقلا ماـــــكحأل اــــقبط
 نع  اميس ال ،مــجنت نأ لــــمتحملا نم يـتلا رارـضألا لــــمحتبو
.ةمدخلا صئاقن وأ هيمدختسم نع وأ  هصئاقن

ةبقارملاو مالعإلا : ٩٢ ةداملا

اهميدقت بجاولا تامولعملا ٩٢.١

 قـــفو ،طبضلا ةطلس غيلبتب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
: ةيتآلا تامولعملاب ،اهددحت يتلا لاجآلاو لاكشألا

 ةكبشب لاصتالا قرطو يراجتلا دوجولا طاقن نيوانع–
،ةينورتكلإلا تالاصتالا

،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو–

،تامدخلا ريفوتب ةصاخلا ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا–

 يأ وأ اهيلع ًـاقداصم ةيونسلا ةيلاملا ةلاحلا نع ةخسن–
 يونسلا يبساحملا جتانلاو هلامعأ مقر غلبم تبثت ةقيثو
،ةلاحلا بسح ،ماخلا

،نيكرتشملا ددع–

 بحاص اهربتعي وأ طبضلا ةطلس اهبلطت ةمولعم يأ–
.ةمئالم ماعلا صيخرتلا

 صــيخرتلا بــــحاصل يــــساسألا نوـــــناقلا لـــيدعت ةـــــلاح يف
 لجأ يف طبضلا ةطلس غالــبإ رـــيخألا اذـــه ىلــــع نّيـــــــعتي ،ماــــعلا

 .ليدعتلا خيرات نم )1( ارهش زواجتي ال

ةبقارملا ٩٢.٢

 نع تابقارملا عيمج ءارجإب ةلوخملا يه طبضلا ةطلس
 نم انوناق لهؤم صخش يأ قيرط نع وأ اهناوعأ قيرط
.ماعلا صيخرتلا لامعتسا طورش مارتحا عم ،اهفرط

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ةغل : 0٣ ةّداملا

.ةيسنرفلابو ةيبرعلاب ،اذه طورشلا رتفد ررحي

نطوملا رايتخا : ١٣ ةّداملا

 ،يعامتجالا هرقم يف ماعلا صيخرتلا بحاص نطوم نوكي
...........نئاكلاو

 قحالملا : ٢٣ ةّداملا

 طورشلا رتفد نم أزجتي ال اءزج ةقفرملا قحالملا لكشت
.اذه



.............................يف رئازجلاب رّرح





: هعّقو





ماعلا صيخرتلا بحاصل ينوناقلا لثمملا

هيلع قدوصو ئرق
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١.ب قحلملا


تامولعملا ةرامتسا






moN : ................................................................................................................................................................................ : بقللا


s( monérp( : ........................................................................................................................................................ : )ءامسألا( مسإلا


.................................................................................................................................................................... : داليملا ناكمو خيرات


........................................................................... )ةيلصألا( ةيسنجلا............................................................ : )ةيلاحلا(  ةيسنجلا


.............................................................................................. : و ........................................................................................... : نبا


.................................................................................................................................................. : ينوناقلا لثمملل لماكلا ناونعلا


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


............................................................................................................................................................... : يعامتجالا رقملا ناونع


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


........................................................................... : سكافلا .............................................................................................. : فتاهلا


.......................................................................................................................................................................................... : ةنهملا


........................................................................................................................................... : )ةسسؤملا لخاد(  ةفصلا وأ ةفيظولا


.................................................................................................................................................................. : تالهؤملاو تاداهشلا






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








عيقوتلاو متخلا
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٢.ب قحلملا

دهعت ةلاسر





 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل ماعلا ريدملا ديسلا ىلإ
ةينورتكلإلا



دهعت ةلاسر : عوضوملا



 ................................. ةديسلا /ديسلا ،هاندأ )ة(ىضمملا انأ
  اهرقم نئاكلا .............................. ةكرشل ينوناقلا لثمملا

 طورشلا رتفد ماكحأب مازتلالاب اًيمسر  مزتلأ.....................ـب
 توصلا ليوحت تامدخ لالغتساو ءاشنإ طورش ددحي يذلا

 ةـــــــيعيرشتلا ماــــكحألاو )PIoV( تـــــنرتنإلا لوـــــكوـــــتورب رـــــبع
 .اهب لومعملا ةيميظنتلاو



.ريدقتلا تارابع قئاف ،ماعلا ريدملا ديسلا ،ينم اولبقت



.................................. يف ...................................ـب ررُح



عيقوتلاو متخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج قحلملا

 تامدخ لالغتساو ءاشنإ طورش ددحي طورش رتفد
 ريعستلا تاذ ةيلعافتلا  ةينورتكلإلا تالاصتالا

.سكتويدألا تامدخ كلذ يف امب يفاضإلا

 لوألا لصفلا

طورشلا رتفدل ةماع ماكحأ

تاحلطصملا :ىلوألا ةداملا

 تاحلطصملا فيرعت١.١

 ٤٠-81 مـــقر نوـــناقلا يف ةدراوــــلا فــــيراعتلا ىلـــع ةوالـــع
 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا
 تالاــصتالاو دـــيربلاب ةــــقلعتملا ةــماعلا دـــعاوقلا ددـــحي يذـــلا
 تاــحلطصم ،اذــه طورـــشلا رـــتفد يف لـــمعتست ،ةـــينورتكلإلا

: يتآلاك مهفت نأ بجي

 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعت : “طبضلا ةطلس“
 نوــناـقــلا نم 11 ةداـملا بـــجوــمب تـئـشـنأ يـتـلا ةـــيـنورــتــكـلإلا

 ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع ناـــبعش ٤2 يف خرؤــــملا ٤٠-81 مقر
.هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس

 هحنمت يذلا ماعلا صيخرتلا ينعي : ”ماعلا صيخرتلا“
 حمسي يذلا ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس

 ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ لالغتساو ءاشنإب هبحاصل
 سكتويدألا تامدخ كلذ يف امب يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا

.رئازجلا يف

 )اهقحالم اهيف امب( ةقيثولا هذه ينعي : ”طورشلا رتفد“
 ءاشنإ نكمي اهبجومب يتلا تايفيكلاو طورشلا ددحت يتلا

 تاذ ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت وأ /و لالغتساو
 اــقــبــط ،سكــتوـــيدألا تاـــمدـــخ كلذ يف امب ،يفاضإلا رـــيـــعستـــلا
.طبضلا ةطلس تارارقو ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلل

 نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا ينعي : ”نوـناقلا“
 دــعاوقلا ددـحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

 دافتسا يونعم وأ يعيبط صخش لك ينعي : ”لماعتملا“
 ريفوت وأ/و لالغتساو ءاشنإ نامض لجأ نم ماع صيخرت نم
  يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ
 صوصنملا ماكحألا مارتحا عم ،سكتويدألا تامدخ كلذ يف امب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

 تاذ ةــــــيلعاــــــــفتلا ةــــــــينورــــــــتكلإلا تالاـــــــــــصتالا تاـــــــمدــــــــخ“
 ةمدخ لك : ”سكتويدألا تامدخ اهيف امب يفاضإلا ريعستلا
 ةيفتاه ةكبش يف كرتشم نيب ةيلعافت وأ هاجتالا ةيداحأ لاصتا

 ىعدت( ةيتوصلا لئاسرلا عاجرتساو مالكلا ىلع فرعتلا زاهجو
.)“ تامدخلا ”ماع لكشبو“ ةمدخلا ”لصفنم لكشب يتأي اميف

 تامدخ : ”ةيلعافتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ“
 تاـــمدخلا رــــفوم نيــــب ىوــــتحملل رـــــشابملا لداــــبتلاب حــــمست
.تاقباسملاو باعلألا يف ةكراشملا وأ نيلمعتسملاو

 مــقر لـــمعتست ةـــمدخ : ”يفاــــضإ رــــيعست تاذ تاــــمدــخ“
 رــــــتوفي يذـــــلا )يفاــــضإ رــــيعستب مــــقر( ةـــــصاخ ةرـــــــيعستب
 يداعلا لامعتسالا يف رعسلا نم ىلعأ رـــعسب هـــيف هــــلامعتسا

 بـــحاص ىلإ فـــتاهلا لـــماعتم فرـــط نـــم هدادــــس مــــتي يذــــلاو
.مقرلا

 نيب ةيلعافت وأ هاجتالا ةيداحأ لاصتا ةمدخ : ”سكتويدألا“
 روـهـمـجـلـل ةـحوـتــفــم ةــيــنورــتــكــلإ تالاصتا ةــكــبش يف كرــتشم
 .ةيتوصلا لئاسرلا عاجرتسال ةينقت ةصنمو

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

،تامولعملا ةرامتسا : 1.ج قحلملا –

.دهعت ةلاسر : 2.ج قحلملا –
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 ةـــطلس هــحنمت ماـــقرأ ٥ ىلإ ٤ نــــم مـــقر : ”رـــيصق مـــقر“
.ينطولا ميقرتلا ططخمل اًقفو طبضلا

 يـتلا تازـــيهجتلا وأ زــيهجتلا ينعت : ”ةينقتلا ةصنملا“
 ةــــينورتكلإلا تالاـــصتالا تاــــمدخ لالــــغتساو ءاـــــشنإب حـمست
.سكتويدألا تامدخ اهيف امب يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا

 ةينورتكلإ تالاصتا ةمدخ ” : ةريصقلا لئاسرلا تامدخ“
 لاسرإب حــــمست يتــــلاو ،ةرــــيصقــــلا لــــئاسرــــلا ىلع دــــمــــتــــعــــت
 ماقرأ وأ صوصنب زمر ٠61 هاصقأ لوطب لئاسرلا لابقتساو
 لكش اًضيأ تامدخلا هذه ذختت نأ نكميو اعم امهجمد وأ

 يـف ةرـــــيــصــق  لــــئاـــسرو ةـــــعـمجمkluB ةرــيـصـق لـــئاـــسر
.ينطولا ىوتسملا ىلع ايرصح اهجاتنإ متيP2A لكش

 نم ريبك ددعل ةلاسر لاسرإ : ”kluB ةريصق لئاسر“
.تقولا سفن يف مهيلإ لسرملا

 ةمدخ رايخ )صخش ىلع قيبطت( : ”P٢A ةريصق ةلاسر“
 ىلع نيلمعتسم ىلإ ةريصق لئاسر لاسرإ ىلإ فدهت لئاسر
 .قيبطت ربع لاقنلا فتاهلا

 ةـــــــمدخ : ”)SMM( طـــــئاسوـــــلا ةددــــــعتملا لــــــئاسرلا ةـــــمدخ“
 ةددعتم لئاسر لابقتساو لاسرإب حمست ةينورتكلإ تالاصتا
.طئاسولا

 صــــيخرتلا بــــحاص ينعي : ”ماـــعلا صيـــخرتلا بـــحاص“
 ةيلعافتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ رفوي يذلا ماعلا
 : يأ ،ســـــــكتويدألا تاــــمدخ اــــهيف اـــمب يفاـــضإلا رـــيعستلا تاذ

 سأرب يرئازجلا نوناقلل ةــــعضاخ ]...[ ةــــكرش ،]...[ ةـــــكرش
 زـــــكرملا يف ةـــلجسملاو ]…[ )يرــئازـــج رانيد ...( هردـــــق لاـــم
.]...[ مقر تحت يراجتلا لجسلل ينطولا

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي : ”داحتالا“

 يلودــــــلا داــــحـتالا حــــــئاوــــل يف ةدراوــــــلا فــــــيراعتلا ١.٢
تالاصتالل

 يف ةـــلـمـعـــتـسـملا ىرــــخألا تاـحـلــــطـصـملا فــــيراـعــــت نوـكـت
 حـــــئاول يف ةدراوـــــلا فــــيراعتلل ةــــقباطم ،اذـــه طورــــشلا رــــتفد
 كلذ ىلع صاخ مكح درــي مل اـــم ،تالاـــصتالل يلودلا داــــحتالا

.ةحارص

طورشلا رتفد عوضوم : ٢ ةداملا

 ءاــــشنإ طورـــش دــــيدـحت ىلإ ،اذــــه طورــــشلا رـــــتفد فدــــهي
 تاذ ةــــيلعافتلا ةـــينورتكلإلا تالاـــصتالا تاـــمدخ لالـــغتساو
 ،رئازجلا يف سكتويدألا تامدخ اهيف امب يفاضإلا ريعستلا

 ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا مارتحا عم
.امهب لومعملا

ةيعجرملا صوصنلا : ٣ ةداملا

 ةـــــينورــــــتكلإلا تالاــــــصتالا تاــــــمدــــخ رــــــــيفوت ناـــــــــمض بــــــــــجي
 سكتويدألا تامدخ كلذ يف امب يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا

 ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لظ يف ،اذه طورشلا رتفد عوضوم
.اهب لومعملا ةيلودلاو ةينطولا سيياقملاو ةيميظنتلاو

 مارتحا ،صوصخلا هجو ىلع ،ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
: ةيتآلا صوصنلاب

 33٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا ٥٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا–
 ،مالعإلاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياني 21 قفاوملا

 ٤2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-3٠ مقر رمألا–
 لدعملا ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

،ممتملاو

 ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلاو ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع

 ٥2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةــــسرامم طورــــشب قـــــلعتملاو ٤٠٠2 ةــــنس تـــــشغ ٤1 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا

 ٠3٤1 ماـــــع رـــــفص 92 يف خرؤــــــملا 3٠-9٠ مـــــقر نوــــناقلا–
 كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش ٤1 يف خرؤملا ٤٠-9٠ مقر نوناقلا–
 نم ةياقولل ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو 9٠٠2 ةنس تـــــشغ ٥
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

 63٤1 ماــــع ناــــضمر 82 يف خرؤــــملا 21-٥1 مــــقر نوــــناقلا–
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو ٥1٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا

 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠ -81 مقر نوناقلا–
 ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذــلا 81٠2 ةنس ويام ٠1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو

 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا–
 نييعيبطلا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1

،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف

 ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
 دـــــــعاوق ددـــــحي يذـــــلا 9٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ٠1 قــــفاوــــملا ٠3٤1 ماـــــــــع
 تازـــــــــيهجتلا ىلــــــع ةـــــبصنملا تاــــــطاشنلا ىلــــــع ةــــــــــقبطملا نـــــــمألا
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا

 مرحم 92 يف خرؤـملا 6٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 ىوتحم ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1 ماـع
 تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

 مرحم 92 يف خرؤـملا 7٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 تاـيـفـيـك ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قــفاوــملا ٠٤٤1 ماــع
 ةــــمدــخلاو دــــــيربلل ةـــــلماـــشلا ةـــــمدـــــخلا مـــــــــعد قودـــــنص رييست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةــــــلماشلا
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 ةيناثلا ىدامج 3 يف خّرؤملا ٤٤-12 مقر يذـيفنتلا موسرملا–
 ماظن ددحي يذـلا 12٠2 ةس يــفناج 71 قــفاوملا 2٤٤1 ماــع
 ةحوـتفملا تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا
 ،ةينورتكلإلا تالاــــــصتالا تاـمدخ فـــــلتخم ىلــــــعو روــهمجلل

 ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 93-22 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 حنم طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 تاـــــــــمدخ رــــيـــــفوت وأ /و لالــــــغتساو ءاــــــشنإل ماــــــعلا صيــــــخرتلا
 يلاملا لباقملا غلابم اذكو ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو

،يناربيسلا نمألاب ةقلعتملا ةلهؤملا تاطلسلا تايصوت–

،طبضلا ةطلس تارارق–

 طورشلا رتفد بجومب اهب رّكذملا وأ ةّددحملا سيياقملا–
 ةقلعتملا كلت اميس ال ،تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاولو ،اذه
.ةيويدارلا تالاصتالاب

ةمدخلا لالغتسا ءدب ةرتف : ٤ ةداملا

 يراجتلا قالطإلا ةرشابمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
 لـــجأ لالـــخ طورـــشلا رـــتفد يف اــــهيلع صوـــــصنملا تاـــــمدخلل
 رتفد ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا )1( ةدحاو ةنس هاصقأ
.طورشلا

 صيــخرــت دــعــب ،ةــيــفاضإ ةدـــحاو )1( ةـنس ةرــتــف حــنــم نــكــمــي
 صيخرتلا بحاص ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يف .طبضلا ةطلس

 ،اّببسم ،هتامدخل يراجتلا قالطإلا ةرتف ديدمت بلط ميدقت ماعلا
 ةرقفلا يف ةروكذملا ةيلصألا ةرتفلا ءاضقنا نم )2( نيرهش لبق
.ةداملا هذه نم ىلوألا

ةعورشملا ةسفانملا : ٥ ةداملا

 ةعورشـم ةسـفانم ةـسرامـمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزـتلي
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط هل نيسفانملا نيلماعتملا عم

نيلمعتسملا ةلماعم يف ةاواسملا : 6 ةداملا

 مهذاـفن نمضـيو ةيواسـتم ةـقـيرطب نولمعتسملا لماعي
 ةفافشو ةيعوضوم فورظ يفو نوناقلل اقبط تامدخلا ىلإ

.ةيزييمت ريغو

 ماعلا صيخرتلا بحاص اهرفوي يتلا تامدـخلا نوـكـت 
 نأ ةطيرـش ،كلذـب ابلط نوـمدـقـي نيذـلا لك ىلإ ةـحوـتـفم
 ماعلا صيخرتلا بـحاص اهددحي يتـلا طورشـلا مهيـف رـفوتـت

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةيـليـلـحـت ةبـساـحم كسم : ٧ ةداملا

 ةيليلحت ةبساحم كسم ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 لكب ةصاخلا جئاتنلاو تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا ديدحتب حمست

.ةرفوملا تامدخلا نم فنص

 مـــــــيظنتلاو عــــــيرشتلل اـــــقبط ةـــــــبـساـحملا هذــــــه كــــــسـمـتو
.امهب لومعملا

تافيرعتلا ديدحـت : ٨ ةداملا

 قلعتملا كلذ اميسال ،هب لومعملا عيرشتلا ةاــــعارـــم عم
: نم ماعلا صيخرتلا بحاص ديفتسي ،ةسفانملاب

،ةيقيوستلا هتسايس ديدحت يف ةيرحلا–

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راـعسأ دـيدحت يف ةيرحلا–

 ةفيرعتلا دـيدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
 بسحب اميسال تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلاو
.ةرفوملا تامدخلا مجح

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع ةمولعملا مدقت

 عباطلا تاذ تاـنايبلاو تاــــمولعملا ةــــيامح : ٩ ةداملا
يصخشلا

 نامـضـب ةليـفكـلا ريبادتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ذخـتـي
 يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولـعـملا ةيّرسو ةـيامـح
 فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي يتلاو اهزوحي يتـلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هيكرتشم ىلـع

ريفشتلاو زيمرتلا : 0١ ةداملا

 هتاراشإ زيمرتب موقي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي
 عـــــم زـــيمرت ةـــمدخ هـــيكرتشم ىلــــع حرـــــتقي نأ وأ/و ةـــــصاخلا
.اهب لومعملا ةيـميظنتلاو ةينوـناقلا ماكحألا مارتحا

 اهحنمت ةصخر ىلع ءانب لوصحلا ،هيلع نيعتي كلذ عمو
 ليغشت لبق ريفشتلا لئاسوو قرط ىلع ةصتخملا ةطلسلا

.تاموظنملا هذه

 ةئيبلاو ةحصلا ةيامح : ١١ ةداملا

 تازيهجتلا رايتخا ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 ةمزاللا تاميلعتلا مارتحا عم ةمءالم رثكألا تايجولونكتلاو

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةئيبلاو ةحصلا ةيامحل
.امهب

ةماعلا تامولعملا : ٢١ ةداملا

 ةطلس فرصت تحت عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ةــيلاملا اــــميس ال ،قـــــئاثولا لــــكو تاــموــــلعملا عـيمج طـــــبضلا

 هـــــــــمارــــتحا نـــــم دـــــــــكأـــتلل ةـــــيرورـــــضلا ةــــيراــــجتلاو ةــــــينقتلاو
 ةيعيرشتلا صوـصنلا بـــجومب هـــيلع ةــــضورفملا تاــــمازتلالل
 تارارق وأ يلاحلا طورشلا رتفد بجومب اذكو ،ةيميظنتلاو

.طبضلا ةطلس

نيمأتلا ةيمازلإ : ٣١ ةداملا

 ةدم ةــــلـيطو ،اذــــه طورـــشلا رـــــتفد لوــــــعفـم ناـــــيرـس روــــــف
 هــــتـيلوؤــــسـم ماــــــعلا صــــــيخرتلا بـــــحاص يطــــــغي ،هـــــتـيحالــــص

 سمـت يتلا راطخألا نـع هتيلوؤسـم اذكو ةينـهملاو ةيندملا
 رتفد عوضوم تامدخلا لالغتساو ءاشنإل ةيرورضلا كالمألا
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 اــهزاـجـنإ يراــجلا تآـــشــــنملا كلذ يـف اــمـب ،اذـــه طورــشـلا
 نيمأت دوقـع قيرط نع كلذو اـهبيكرت يراجلا تازيهجتلاو
.امهب لومعملا ميـظنتـلاو عيرشتـلا مارتحا نمـض بتتكت

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا : ٤١ ةداملا

 لومـعـملا ةـيـئابـجلا ماـكـحألل ماعلا صيخرتلا بحاـص عضـخـي
 قوـــــقـحلاو بــــئارـضـلا لــــك دـــــيدـسـت ،هــــيلع ّنيـــعتي يلاـــتلابو .اـــــــهـب
.هب لومعملا عيرشتلا يف ةررقملا موسرلاو

طورشلا رتفد ليدعت : ٥١ ةداملا

 ىـعدتـسا اذإ ام ةلاـح يـف طقـف ،اذه طورشلا رتفد ليدعت نكمي
 فـــــــلكملا رـــــــيزوــــلا فرــــــــــط نــــــــم ةرداـــــبمب ،كـلذ ماـــــــــعلا حــــــلاصـلا

.طـبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب وأ ةينورتكلإلا تالاصتالاب

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا : 6١ ةداملا

 تايقافتالاو تاقافتالا مارتحاب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 يلودــــــلا داــــــحتالا تاـــــبيترتو ةـــــمظنأو حـــــئاول اـــــميس ال ،ةـــــيلودــــلا
 لاـــــــــجم يف ةــــــيميلقإلا وأ ةدودـــــحملا تاــــــــمظنملاو تالاـــــصتالل
.رئازجلا اهيلإ يمتنت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

 ةــطلس ،ةــمظتنم ةـــفصب ،ماـــعلا صـــيخرتلا بـــحاص مــــلعي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب طبضلا

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا : ٧١ ةداملا

 صوصنملا تاـــبوقعلل ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص ضرــــعتي
: لاثتمالا مدع ةلاح يف ،هب لومعملا ،عيرشتلا يف اهيلع

،ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا ماكحأل–

،اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا ماكحألل–

.طبضلا ةطلس اهذختت يتلا تارارقلل–



يناثلا لصفلا

 ةيلعافتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ءاشنإ طورش
سكتويدألا تامدخ اهيف امب يفاضإلا ريعستلا تاذ

 تالاــــصتالا تاــــمدـــخ بــــلط فــــلم نــــيوــــكت : ٨١ ةداملا
 اهيف امب يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا ةينورتكلإلا

.سكتويدألا تامدخ

 يذيـــفنتلا موسرملا بــــجومب ةبولطملا قـئاثولا ىلإ ةـــفاضإلاب
 قــــفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىداـمـج 7 يـف خرؤــملا 93-22 مـــقر
 صــــيـــخرــــتلا حــــنم طورــــــش ددــــــــــحي يذـــــــلا 22٠2 ةــــــنس يــــــــفناـــج ٠1
 تالاــــصتالا تاـــــمدـــخ رـــــــيفوت وأ /و لالـــــــــغتساو ءاـــــــشنإل ماــــــــعلا
 ىواـتألاو يلاملا لــباــقملا غــلاــبــم اذــكو ،روــهــمـجـلـل ةــيــنورــتــكــلإلا

 صيخرتلا بحاص ىلع نيعتي ،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو
: ةيتآلا قئاثولا طبضلا ةطلسل ميدقت  ماعلا

،طبضلا ةطلسل ماعلا ريدملا ىلإ هجوم بلط –

 ،اهب ةقلعتملا جماربلاو ةصنملل( ينقتلا رايخلل فصو –
،)لاصتالا ةعرسو عون ،تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ةمدخ رفومو

 عم لاصتالاب فلكملاو ينوناقلا لثمملا نييعت ةلاسر –
.مهب ةصاخلا لاصتالا تانايب ديدحت

ىوتحملاب فلكملاب ةقلعتم تامازتلا : ٩١ ةداملا

 ىوتحملاب فلكم نييعتب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ءانب ،ريغللو هعم دقاعتم فرط لكل ايئاقلت همسا غيلبت متي
 .بلط ىلع

  تايلوؤسم لمحتيو طورشلل ىوتحملاب فلكملا بيجتسي
.”رشنلا نع لوؤسملا ريدملا“

 ىوتحمل ةرمتسملا ةبقارملا ىوتحملاب فلكملا نمضي
 كلذو ماــــــعلا صــــيخرـــتلا بــــحاص اــــهلغتسي يــــتلا تاــــمدــــخلا

 ىوتحملا نم عون يأ نم ةمولعم يأ رشن مدع ىلع رهسلاب
 عم ةماع ةفصبو ةماعلا بادآلا وأ ماعلا ماظنلا عم ضراعتيو
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا

 يأب طبضلا ةطلس راطخإب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
.ىوتحملاب فلكملا ةيوهب قلعتي رييغت

اهميدقت بجاولا تامولعملا : 0٢ ةداملا

 قفو ،طبضلا ةطلس غيلبتب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
: ةيتآلا تامولعملاب ،ةددحملا لاجآلاو لاكشألا

،ماعلا صيخرتلا بحاص اهمدقي يتلا تامدخلا ةعيبط –

،ىوتحملاب فلكملاب ةصاخلا تامولعملاو ءامسألاو بقللا –

 يعيبطلا صخشلاب ةصاخلا تامولعملاو ءامسألاو بقللا –
،طبضلا ةطلس عم لاصتالا نامضب فلكملا

 ةصاخلا لاصتالا تامولعمو نيوانعلاو تاكرشلا ءامسأ –
 ءادنلا زكارم كلذ يف امب ،تامدخلا اهيف مدقت ةسسؤم لكب
،ةلوانملا تاكرشو

 لك وأ اهيلع ًاقداصم ةيونسلا ةيلاملا ةلاحلا نع ةخسن –
 ةــيونسلا ةـــبساحملا جتانو هـــلامعأ مـــقر غـــلبم نّيـــبت ةقـــيثو
،ةلاحلا بسح ،يفاصلا

 اهربتعي وأ طبضلا ةطلس اهبلطت ىرخأ ةمولعم يأ –
.ةمئالم ماعلا صيخرتلا بحاص

 صــيخرتلا بـــحاصل يــساسألا نوـــناقلا لــــيدعت ةـــلاح يفو
 لجأ يف طبضلا ةطلس غالــبإ رـــيخألا اذــــه ىلــــع نّيـــــعتي ،ماـــــــعلا

.ليدعتلا خيرات نم ءادتبا ،)1( ًارهش زواجتي ال
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ةمدخلا ىوتحمب ةقلعتم تامازتلا : ١٢ ةداملا

 ةمدخلا راطإ يف ،ماعلا صيخرتلا بحاص طاشن رصتقي
 نــم اــهديدحت مت اـمك ةــمدخلا هذــه ميدــقت ىلـــع ،اـــهب صـــخرملا

.ماعلا صيخرتلا بلط بجومب هلبق

 نوكي تامدخ ريفوت مدعب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
 : اهاوتحم

 عم وأ /و امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا عم ضراعتي –
،ةماعلا بادآلا

 ةــــيامح وأ ناــــسنإلا ةــــماركو مارــــتحاب ســــمت نأ لمـــتحي –
،لافطألا

،فنعلا وأ ةيهاركلا وأ زييمتلا ىلع ضرحي –

 ريغو ةحصلاب ةرضملا داوملا كالهتسا ىلع ضرحي –
،حنج وأ مئارج باكترا ىلع عجشي وأ ةعورشملا

.ةيحابإلا وأ فنعلا عباط تاذ عيضاومب ةقلعتملا –

نيلمعتسملا هاجت تامازتلا : ٢٢ ةداملا

 ،هتامازتلا ةفاك مارتحاب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
 ،قبطملا يميظنتلاو يعيرشتلا راطإلا يف اهيلع صوصنملا

 : يتأي امب صوصخلا ىلع مزتلي امك ،نيلمعتسملا هاجت

 عوضوم لوح هيلمعتسمل ةقيقدو ةحضاو ةراشإ ءاطعإ –
،ةمدخلا

 ةقيرطب تامدخلا راعسأ ،قرطلا لكب ،نيلمعتسملا غيلبت –
،اهيف سبل الو ةحضاو

 ةحضاو ةـقيرطب تاـــــمدخلا راـــــعسأب نيــــلمعتسملا مالــــعإ –
 ةمدخ ىلعو ،قرطلا لكب ،لاصتالا ةيادب نم ،اهيف سبل ال
 ىلع اذـكو ةـمدـخـلـل ةـيـجـيورـتــلا ةرــيصقــلا ةــيصنــلا لــئاسرــلا

،لاصتالا مئاعد عيمج

 يف رـــــــييغت يأ نـــــع ،لاــــصتالا ءاــــنثأ ،حوــــضوـــب نالــــــعإلا –
 .ةديدجلا ةمدخلا رعس حوضوب نالعإلا اذه ريشيو .رعسلا

 ٍناوث )٥( سمخ نع لقي ال لجأ لمعتسملل نوكي نأ بجيو
 وأ ،ةقباسلا ةمئاقلا ىلإ ةدوعلاو ةملاكملا ءاهنإل نالعإلا دعب

 رعسلاب ةديدجلا ةمدخلا لوبق ،كلذ نم هنكمت مدع ةلاح يف
 ،هنع نلعملا

  نوـــــكت نأ ىلــــع ،ةرــــفوملا تاــــمدخلا ةـــــلاح يف ،رــــــــهسلا –
 نكمي اـم عرــسأب لوــصولا حــيتت ةـــقيرطب ةـــممصم ةـــمدخلا

 لـــيهستو بوـــلطملا ىوـــتحملا ىلإ ،ناــــكمإلا ردــــق ،ةــــطاسببو
،ةمدخلا يف ثحبلا

 دق هنأب ديفي ،لاصتالا ةيادب يف ،لمعتسملل ريذحت ثب –
 دعاوق عم قفاوتي ال كولس ةلاح يف ةمدخلا نم هداعبتسا متي
،كولسلا نسح

 نيلمعتسملل ةريصقلا لئاسرلا وأ تاملاكملا ثب مدع –
،طبضلا ةطلس اهددحت يتلا تاقوألا يف ّالإ

 ةسراممو ىواكشلا ميدقت تايفيكب نيلمعتسملا مالعإ –
 نيلمعتسملا ةمدخ يف عضو ،صوصخلا هجو ىلعو ،مهقوقح
 بجي يذلا صخشلل ةيصخشلا تامولعملاو باقلألاو ءامسألا

،هيلإ مهاوكش  هيجوت

 لك مساو ةلمتحملا ةينالعإلا لئاسرلا حوضوب ديدحت –
،ةدح ىلع نلعم

 نوكت امدنع ةمولعملا تقوو خيرات ىلإ حوضوب ةراشإلا –
،نيلمعتسملل ةلمكم ةمولعمل ةيرورض

،تامدخلا نييحت ةريتوب نيلمعتسملا مالعإ –

 ةمدقملا تامولعملا نأ ةلاسرلا ةيادب نم ،حوضوب ،مالعإ –
 قلعتت تامولعم دوجو ةلاح يفو ،مالعإلا لجأ نم طقف نوكت
 ىلع نيماحملا وأ ةلدايصلا وأ ءابطألا لثم ،ةمظنملا نهملاب
 عجشت ةلماش ةمئاقلا هذه نوكت نأ نود ،صوصخلا هجو
،دمتعم سرامم صخشب لاصتالا

 ةــــقبسم ةــقفاوم نود رـــيغلا فــــتاه مـــقر مادــــختسا مدــــع –
،هنم ةبوتكم

 ةصاخلا ةايحلاب ةقلعتملا تامولعملا لك ةيّرس ىلع ظافحلا –
 اهيلع صوصنملا تالاحلا يفّ الإ اهتكراشم مدعو نيلمعتسملل

.نوناقلا يف

تامدخلا ريفوتب ةقلعتم تامازتلا : ٣٢ ةداملا
: يتأي امب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي

 ،ةينورتكلإ تالاصتا لماعتم لك عم ،ةين نسحب ضوافتلا –
 ىلإ ذافنلا ريفوت طورش ددحت ةيقافتا ىلع ،بلطلاب مايقلاب
،تامدخلا

 عضوب ذافنلا يبلاط عيمجل تامدخلا ىلإ ذافنلا ريفوت –
،ةعاجن رثكألا ةينقتلا لئاسولا

 لبق ةمدخلل الصفم افصو طبضلا ةطلس ىلإ لاسرإ –
،يلعفلا اهقالطإ خيرات نم اًموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ

 يف ةديدج ةمدخ حرطل ،اًموي )٠9( نيعست لجأ مارتحا –
 .طبضلا ةطلس لبق نم ظفحت نودب اهتسارد دعب قوسلا

،ةيحالصلا ةيهتنم ةمدخلا ربتعت ،لجألا اذه ءاضقنابو

 ىلإ وأ نـــــم ةرــــيصق لئاـــسر وأ تاــــملاكم رـــــيرمت مدـــــع –
 ربع يلودلاو ينطولا روهمجلل ةحوتفملا تاكبشلا يلماعتم
 ،ةينقتلا اهتاصنم

.ةمدخلا عاطقنا ةلاح يف طبضلا ةطلس راطخإ –

 اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا : ٤٢ ةداملا
اهنمأو

ةيرارمتسالا ٤٢.١
 تامدخ ريفوت فيقوت ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي ال

 امب يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا
 ةـــطلس نــــم قـــبسم صــــيخرت نود ســــكتويدألا تاـــمدخ اـــهيف
 كلذو ،ًاــنوـــــناق ةـــنياعم ةرــــهاق ةوــــق ةـــــلاح يف ّالإ ،طـــــبضلا
.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا
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ةيعونلا ٤٢.٢

 قيقحتل لئاسولا لك عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
 سيياقملل ةقباطم نوكت تامدخلل ةبسنلاب ةيعون تايوتسم
 .داحتالا سيياقم اهنم اميسال ،ةيلودلاو ةينطولا

رفوتلا ٤٢.٣

 ريفوت ماود نامض ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع نّيعتي
 يف ادع ام ،مايأ 7 ىلع مايأ 7و ةعاس ٤2 ىلع ةعاس ٤2 هتامدخ
.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح

 ةليفكلا ةيرشبلاو ةينقتلا لئاسولا عضي نأ هيلع بجيو
 فالــــــتإ وأ لـــــمعلا فــــيقوت وأ صــــئاقنلا بـــــقاوـــع كاردـــــتساب
.هتابيكرت

تامدخلا نمأ  ٤٢.٤

 تاــيلآلا عـــضو كلذـــك ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص ىلـــع بــــجي
 تانايبلا نمأ نامض ىلإ فدهت يتلا ةمزاللا ةيداملاو ةيجمربلا

 اـــــــميف صوـــــصخلا ىلـــــع ،ةــــيساسألا تآــــــــــشنملاو تاـــــــقيبطتلاو
: يتأي امب قــــلعتي

 عـــضو لالــــخ نـــم اـــميس ال ،اــــهتيرسو تاـــنايبلا ةــــمالس–
،تاقورخلاو تاديدهتلا فلتخم عنمل ةمولعملا نمأ تايلآ

 ،ةيساسألا ةأـشنملا مــــضت يـــتلا يـــنابملل يداــــملا نـــمألا–
.قئارحلا دض اميس ال

تامدخلا قيوست : ٥٢ ةداملا

 راطإ يف ،صرحي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
: نأشب تامازتلالا مارتحا ىلع ،ةيدقاعتلا هتاقالع

،هيكرتشمو هنئابز تامولعمو تانايب ةمالسو نمأ –

.اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس مارتحا –

 ،لاوــــحألا عـــيمج يف ،ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص ظــــفتحي
.هيكرتشمو هنئابزل تامدخلا ريفوت ةيلوؤسمب

ثلاثلا لصفلا

 ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ لالغتسا طورش

يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا

سكتويدألا تامدخ اهيف امب 

تامدخلا ريفوت تايفيك : 6٢ ةداملا

 اقبط هتامدخ مدقي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 رتفد ماكحأل اقبط اذكو امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل
.اذه طورشلا

 تامدخلا ىلإ ذافنلا ريفوتب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
 ةـــعاجن رــثكأ ةـــينقت تاـــصنم عــــضوب ،تاــبلطلا يـــمدقم لـــكل
.ةيزييمت ريغو ةيواستم  ةفصب

 ىلـع ،ةـــحاتملا تاـــينقتلا لالــــخ نـــم تاـــمدخلا رــــيفوت مـــتي
: صوصخلا

،يتوصلا دروملا –

  عون نم ةريصقلا لئاسرلا اهيف امب ةريصقلا لئاسرلا –
kluBوP2A،

.ةددعتملا طئاسولا لئاسر–

 ىلــــــــع لوـــــــصحلا تاــــــمدخلا ضـــــعب رـــــيفوت بـــــلطتي اـــــــمدنع
 لوصحلا ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي ،ةقبسم صيخارت
.تامدخلا ريفوت لبق صيخارتلا هذه ىلع

 ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش يلماعتم نكمي
.مهيكرتشم حلاصل اًيرصح تامدخلا هذه ريفوت روهمجلل

ماقرألا دراوم حنم : ٧٢ ةداملا

 بــحاصل اــهحنمتو ةـــيرورضلا ماـــقرألا طــــبضلا ةـــــطلس ددــــحت
 تالاصتالا تامدخ رـيفوتو لالــغتساو ءاـــشنإل ماـــعلا صيـــخرتلا
 تامدخ اهيف امب يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا ةينورتكلإلا
.اذه طورشلا رتفد عوضوم ،سكتويدألا

 طبضلا ةطلسل ضيوعت عفدل ماقرألا دراوم حنم عضخي
.هب لومعملا ميظنتلل اًقفو ةمدقملا تامدخلا لباقم

تاملاكملا ةيّرس : ٨٢ ةداملا

 نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي 
.هتامدخ يلمعتسم تاملاكم ةيّرس نامض اهنأش

 ينطولا عافدلا لجأ نم ةمزاللا تاميلعتلا : ٩٢ ةداملا
يمومعلا نمألاو

 اقــــبط بيـــجتسي نأ ،ماــــعلا صــــيخرتلا بــــحاص ىلــــع ّنيــــعتي
 ةــــــفصب ةـــــصتخملا تاـــــطلسلا رـــــماوأل هـــــب لوــــمعملا عــــيرشتلل
 يـــتلا تاــميلعتلا مارـــتحا لـــجأ نـــم لاــــجآلا برـــقأ يفو ةــــيباجيإ
 ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي
 اميف ةصاخ ،ةيرورضلا لئاسولا مادختساب كلذو ةيئاضقلا

: يتأي امب قلعتي

 قـــــــطانم يف ةــــينورـــــتكلإلا تالاـــــصتالل تالـــــصو ءاــــــشنإ –
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ تايلمعلا

 ةـــلاح يف تاــــكبشلا لاـــمعتسا نأــــشب تاــــيولوألا مارـــــتحا –
،ئراوطلا تالاح يف وأ عازنلا

 ةفلكملا حلاصملاب ةصاخلا تاكبشلا عم ينيبلا ليصوتلا –
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب
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 ءانب ،يلخادلا نمألا تاجاحل ةيساسألا تآشنملا ريخست –
،ةيئاضقلا ةطلسلا نع رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع

 بوـــــتكم قــــبسم حــــيرصت ىلــــع ءانــــب ،ةدـــــعاسملا ميدـــــقت –
 ينيبلا ليصوتلاب )1( حامسلاب ،ةيئاضقلا ةطلسلا نع رداص
 تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذافنلا )2(و هتازيهجت ىلإ ذافنلاو
 تاـئيــهــلــل ،ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص ىدــل ةدوــجوملا ىرــخألا
 نــــــمأو ةـــــياـــمح لــــئاــــسمب يـــنطوـــــلا ىوـــــتسملا ىلـــــع ةـــــمتهملا

 تائيهلا هذه مارتحا عم ،ةينورتكلإلا تالاــصتالا  تاـــموظنم
،ينهملا رسلل

 ضيوعت عفد ةطيرش ،ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالاو –
.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر ةراسخو مءالتي

 لامعألا يف هتمهاسم نع ماعلا صيخرتلا بحاص ضّوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ ةدراولا

 ثادحألا لجس ةماقإب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي امك
 راطإ يف هيكرتشم ىلإ ةمدقملا تامدخلا ىلإ ذافنلاب ةقلعتملا
 ةقيرطب ذافنلا خيرات لجسلا اذه يف نّوديو .ماعلا صيخرتلا

 لــك ددحت ،ضرــغــلا اذــهــلو .ةــنس ةرــتــف لالــخ مــهــعــبــتــت نـــمضت
 خــيراــتو ،كرــتشملا فــيرــعــت لــثــم اــهــب ةــلصتملا تاــموــلــعملا

 ّالإ تامولعملا هذه ىلع عالطالا نكمي الو .تالدابملا ةعاسو
 نم صيخرت ىلع ءانب ،انوناق ةلّوخملا نمألا حلاصم فرط نم
.هب لومعملا عيرشتلل اقبطو ةصتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا

تامدخلا جيورت : 0٣ ةداملا

 جــــيورتلا راـــطإ يف ،ماــــعلا صــــيخرتلا بــــحاص ىلــــع بــــجي 
: هتامدخل

 رــــــعسب حــــيرص لـــــكشبو حوـــــضوب لمعتسملا فـــــيرعت –
 ىلع كلذو ،ةريصقلا ةيصنلا لئاسرلاو ةقيقدلل ةــــــملاكملا

 ىلع ينورتكلإلا هعقوم ىلعو تامدخلا  جيورت مئاعد عيمج
،صوصخلا هجو

 ىلع ىوتحملاب فلكملا ةيوهو هتيوهب روهمجلا مالعإ –
،تامدخلا جيورت ةماعد لك

 روهمجلا مالعإ ،ةصاخلا ةيراشتسالا تامدخلل ةبسنلاب –
،هعم نينواعتملا نيصتخملا ةيوهب

،هيف سبل ال لكشبو حوضوب تامولعملا عيمج راهظإ –

 عــم طـــلخ لــــك ،تاـــمدخلا جــــيورت ةــــماعد لـــــك يف بــــنجت –
.رخآ ةينورتكلإ تالاصتا لماعتم

: ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع عنمي ،كلذ ىلع ةدايز

 نيناوقلل ةفلاخم وأ ةنيهم روص ،ناك لكش يأب لامعتسا –
 تامدخلا ىوتحم نأشب نيكلهتسملا ليلضت وأ ةماعلا بادآلا وأ

،ةضورعملا تاجتنملاو

 ةفلاخم تامدخل رشابملا ريغ وأ رشابملا نالعإلاب مايقلا –
 بــــــــــجومب رــــــظح عوـــــــــضوــــم تاــــــجتنمل وأ ،اذــــــه طورــــــشلا رـــــتفدـــــل
 ةيغبتلا تاجتنملاو غبتلا نع نالعإلا اميس ال عنميو .عيرشتلا

 جتنم لك اذكو ةينالديصلا تاجتنملاو ةيلوحكلا تابورشملاو
،رظح عوضوم

 وأ ةـــــيراــــجتلا تاــــــحاسملا جراـــــخ تاـــــنالعإلا قــــــيلعت –
 ىلع ،تقو يأ يف ،اًرداق نوكي نأ بجيو .اهل ةصصخملا
 ةصصخم ةحاسم ىلع مت دق قيلعتلا نأ تبثت قئاثو جاتنإ
.ضرغلا اذهل

عبارلا لصفلا

ةرتوفلاو تافيرعتلا

ةرتوفلاو تافيرعتلا : ١٣ ةداملا

 وـــحـــن ةـــيصنـــلا لـــئاسرــــلاو تاـــملاــــكملا نوــــكــــت نأ بــــجــــي
 عم ةرتوفم ماعلا صيخرتلا بحاص اهضرعي يتلا تامدخلا
 رصتـخملا مـقرـلاــب ةــلصتملا تاــفــيرــعــتــلا تاــــقاــطــن مارــــتــحا
.طبضلا ةطلس لبق نم هب حونمملا

 ماعلا صيخرتلا بحاص لبق نم تامدخلا ريفوت نكمي ال
 لمعتسملا حنميو تافيرعتلا ىلإ ريشي نالعإ رشن دعب الإ
 تاـمدخلا لوــــبق وأ ءاــــهنإل ٍناوـــث )٥( ســـمخ نــــع لــــقت ال ةرــــتف
 .ةنلعملا تافيرعتلاب

سماخلا لصفلا

ةبقارملاو ةيلوؤسملا

 ةماعلا ةيلوؤسملا : ٢٣ ةداملا

 ،ةمدخلا ريس نسح نع لوؤسملا وه ماعلا صيخرتلا بحاص
 نع اذكو ،اذه طورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا  نعو
.اهب لومعملا  ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو ئدابملا مارتحا

ماعلا صيخرتلا بحاص ةيلوؤسم : ٣٣ ةداملا

 اقبط ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسملا وه ماعلا صيخرتلا بحاص
 لمحتيو ،ةمدخلا ريفوتو لالغتساو ءاشنإ نع ،نوناقلا ماكحأل
 وأ هصئاقن نـــع اـــميس ال مـــجنت نأ لـــمتحملا نـــم يـــتلا رارـــضألا

 .ةمدخلا  يف صــــئاقن وأ هــــيمدختسم نع

ةبقارملاو مالعإلا  : ٤٣ ةداملا

اهميدقت بجاولا تامولعملا ٤٣.١

 ،طـــبضلا ةـــــطلس غـــيلبتب ماــــعلا صـــيخرتلا بــــحاص مزــــلي
: ةيتآلا تامولعملا اهددحت يتلا لاـــجآلاو لاـــكشألا قـــفو

،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو –

،تامدخلا ريفوتب ةصاخلا ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا –
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 يأ وأ اهيلع اقداصم ةيونسلا ةيلاملا ةلاحلا نع ةخسن –
 يونسلا يبساحملا جتانلاو هلامعأ مقر غلبم تبثت ةقيثو
،ةلاحلا بسح ،ماخلا

 رتفد بجومب اهيلع صوصنم ىرخأ ةقيثو وأ ةمولعم لك –
 لوــــمعملا ةـــيميظنتلاو ةــــيعيرشتلا صوـــــصنلاو ،اذـــــه طورــــشلا

،اهب

 ةمئالم ماعلا صيخرتلا بــحاــص اـــهرــبـتـعـي ةـــموــلــعم يأ –
،طبضلا ةطلس اهبلطت وأ

.ةمدخلا ريفوت نمض حرتقم ةكارش عورشم لك –

 صــيخرتلا بــــحاصل يـــساسألا نوـــناقلا لـــيدعت ةــــلاح يف
 لجأ يف طبضلا ةطلس غالــبإ رــيخألا اذـــه ىلــــع نّيــــــعتي ،ماـــــعلا

.ليدعتلا خيرات نم ءادتبا ،)1( ًـارهش زواجتي ال

ةبقارملا ٤٣.٢

 كلذب نيفلكملا اهناوعأ قـيرـط نــع ،طـبضلا ةـطـلـس نــكـمي
 ءارجإ ،اهفرط نم انوناق لهؤم صخش يأ قيرط نع وأ

 مزتلت يتلا اهيف امب ،ماعلا صيخرتلا بحاص ىدل تاقيقحت
 لوـــــمعملا مــــيظنتلاو عــــيرشتلل اــــقبط ،ةرـــــشابملا تالـــــخدتلا

.امهب

باعلألا تامدخب ةصاخ ماكحأ : ٥٣ ةداملا

 - باعلأ“ تامدخ ماعلا صيخرتلا بحاص حارتقا ةلاح يف
 اذه يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ”تاقباسم
 مزتلي ،رثكأ وأ ةصحب زوفلاب نيلمعتسملل حمست ،لاجملا

: يتأي امب ماعلا صيخرتلا بحاص

 نيعبرأو ةسمخ لبق ةبعلل يليصفتلا فصولا لاسرإ –
،يلعفلا اهقالطإ خيرات نم اًموي )٥٤(

 مدعو ةبعللا دعاوق ىلإ ذافنلا تايفيك حوضوب ديدحت –
،تاناهرلاو ظحلا باعلأ قالطإ

 ةــبعللا دـــعاوق نأ ،تاــمدخلا ىلإ ذاـــفنلا لبــق ،ًـاـــقبسم رــكذ –
،اهبلطي صخش يأل اًناجم ةحاتم

 تاــقباسم ةبعل حرـــطل اًموي )٠9( نيـــعست لـــجأ مارـــتحا –
 ةــطلس لـبق نــم ظــفحت نود اـــهتسارد دـــعب قوـــسلا يف ةدــــيدج
،ةحلاص ريغ  ةبعللا حبصت ،لجألا اذه ءاضقناب .طبضلا

 بساكملاو تاقباسملاو باعلألا يف نيزئافلا ةمئاق رشن –
 هـــــــعقوــــم ىلـــــع اـــــميس ال تاـــمدـــــــخلا جــــيورــــت مـــــئاــــعد عــــــيمج ىلـــــع
،ينورتكلإلا

 نيـــــــــكراشملا ىلإ ةــــــلسرم ةـــــيصن ةــــــلاـــسر لّوأ يف ةراـــــشإلا –
 ةـــــلاسرلا رــــعس ىلإ ،ةــــيجيورتلا ةـــــيصنلا لئاـــــسرلا يف كلذــــــكو
 نوكتو .ةبعللا دعاوق حفصتب حـــمسي يذلا طــــبارلاو ةــــيصنلا

.حوضوب ةددحم ةبعللا دعاوق ىلإ ذافنلا تايفيك

تاروظحملا : 6٣ ةداملا

 تامدخلا راطإ يف ،ماعلا صيخرتلا بحاص طاشن رصتقي

 اـهدــيدــحت مت اـمـك ةروــكذــملا تاــمدـخلا ءادأ ىلع ،اهب صخرملا

 لاح يأ يف ،نكمي الو .ماعلا صيخرتلا بلط بجومب هلبق نم

 يأ ماعلا صيخرتلا بحاص تامدخ لمشت نأ ،لاوحألا  نم

 ةدم ىلع ،اًيئزج وأ اًيلك ،اهرعس دمتعي يتلا علسلل عيب

.لاصتالا

 نمازتملا لدابتلل ةليسوك تامدخلا مدقت ال ،كلذ ىلع ةدايز

 نيفرــعــم رـــيـــغ نيلـــمـــعـــتسم نيب لـــئاسرـــلـــل نـــمازـــتملا هـــبش وأ

 يف ،ماعلا صيخرتلا بحاص مزتليو .ةدكؤمو ةقيقد ةقيرطب

 متي دق هنأب ديفي لمعتسملل ريذحت رادصإب ،لاصتالا ةيادب

 نــــسح دعاوقل فلاخم كولس ةلاح يف ةمدخلا نم هداعبتسا

 بجي ال هنأ ةحارص ةراشإلا ،رّصقلاب قلعتي اــميفو ،كوــــلسلا

.ةيصخش ةمولعم يأ ميدقت مهيلع

سداسلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ 

طورشلا رتفد ةغل : ٧٣ ةداملا

.ةيسنرفلابو ةيبرعلاب ،اذه طورشلا رتفد ررحي

نطوملا رايتخا : ٨٣ ةداملا

 ،يعامتجالا هرقم يف ماعلا صيخرتلا بحاص نطوم نوكي

...............................................................................ـــــب نئاكلا

قحالملا : ٩٣ ةداملا

 رــــــتفد نم أزــــجتي ال اًءزـــــج ناــــقفرملا )2( ناــــقحلملا لكشي

.اذه طورشلا



.................................... يف رئازجلاب ررح                        
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ماعلا صيخرتلا بحاصل ينوناقلا لثمملا

هيلع قدوصو ءىرق
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٢.ج قحلملا

دهعت ةلاسر







 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل ماعلا ريدملا ديسلا ىلإ
ةينورتكلإلا



 دهعت ةلاسر : عوضوملا



 .................................ةديسلا /ديسلا ،هاندأ )ة( يضمملا انأ
 ........................................................ ةكرشل ينوناقلا لثمملا

 لاثتمالاب اًيمسر مزتلأ ........................................... ـب اهرقم
  لالـغـتساو ءاشنإ طورــش ددـــحي يذــــلا طورـــشلا رـــتفد ماــكحأل
 رــيـــعـستلا تاذ ةـيـلـعاــفـتلا ةـيـنورـتـكـلإلا تالاــصــتالا تاــمدــخ
 ةيعيرشتلا ماكحألاو ،سكتويدألا تامدخ كلذ يف امب يفاضإلا

.طبضلا ةطلس تارارق اذكو اهب لومعملا ةيميظنتلاو

.ريدقتلا تارابع قئاف ،ماعلا ريدملا يديس ،ينم اولبقت



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



عيقوتلاو متخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دقحلملا

 تامدخ لالغتساو ءاشنإ طورش ددحي طورش رتفد
 رمقلا قيرط نع ويدارلاب عضومتلا وأ/و عقومتلا

ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو يعانصلا



 لوألا لصفلا

 طورشلا رتفدل ةماع ماكحأ

: تاحلطصملا : ىلوألا ةداملا

: تاحلطصملا فيرعت .١.١

  ٤٠-81 مــــــقر نوـــــناقلا يف ةدراوــــــلا فـــــيراعتلا ىلـــــع ةوالــــع
 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا
 تالاـــصتالاو دـــيربلاب ةـــقلعتملا ةـــماعلا دـــعاوقلا ددــــحي يذــــلا
 تاــحلطصم ،اذــــه طورـــشلا رــــتفد يف لــمعتست ،ةـينورتكلإلا

: يتآلاك مهفت نأ بجي

 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعت : ”طبضلا ةطلس“
 نوــناــقـلا نــم 11 ةداــملا بـــجوــمـب تــئـشــنأ يتلا ةينورتكلإلا

 ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع ناـــبعش ٤2 يف خرؤــــملا ٤٠-81 مقر
.هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس

 ةطلس هحنمت يذلا صيخرتلا ينعي : ”ماعلا صيخرتلا“
 هبحاصل حمسي يذلا ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض
 عضومتلا وأ/و عقومتلا تامدخ ريفوت وأ /و لالغتساو ءاشنإب
 عقومتويجلا تامدخ اذكو يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب
.يرئازجلا بارتلا ىلع ويدارلاب

  طورشلا رتفدل )٤( ةعبرألا قحالملا دحأ ينعي : ”قحلملا“
: اذه

،ماعلا صيخرتلا بحاص تامولعم ةرامتسا : ١.د قحلملا

،دهعت ةلاسر : ٢.د قحلملا

،نوبزلا تامولعم ةرامتسا : ٣.د قحلملا

 تانايب ةدعاقو دروم( ةينقتلا ةيضرألا فصو : ٤.د قحلملا
.)نئابزلا

 ماــظنلاب دوزــم زاـــهج ينعت : ”)عقومتويج ةدحو( ةدشار”
.MISU وأMIS ةحيرش عم اجمدمSPG عقاوملا ديدحتل يملاعلا

 ) اهقحالم اهيف اــمب( ةـــقيثولا هذــــه يـــنعي : ”طورشلا رتفد“
 ءاــــشنإ اـــــهبجومب نــــكمي يــــتلا تاــــيفيكلاو طورــــشلا ددــــحت يـــتلا

 ويدارلاب عضومتلا وأ/و عقومتلا تامدخ ريفوت وأ /و لالغتساو
 ويدارلاب عقومتويجلا تاـمدخ اذــــكو يــــعانصلا رـــمقلا قـــيرط نــــع
.طبضلا ةطلس تارارقو ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلل اقبط

 عــقوتم رــيغ ،مواـــقي ال ثدـح لــــك ينعت : ”ةرهاقلا ةوقلا“
 وأ ةـــيعيبطلا ثراوــــكلا اـــميس ال ،فارـــطألا ةدارإ نـــع جراــــخو
.تابارضإلا وأ برحلا ةلاح

 عــــضوــــب حــــــمسي ءارــــجإ ينعي : ”وــــــيدارلاب عــــــقومتوـــيجلا”
.ةيفارغجلا هتانايبب ةناعتسالاب ةطيرخ وأ ططخم ىلع مسج

 ماظن ينعي : )SPG( “عقاوملا ديدحتل يملاعلا ماظنلا“
.يعانصلا رمقلا قيرط نع عقومتويجلا وأ عقومتلل يملاع

 وأ ةــمظنأ ةدـــع وأ نيـــماظنل ةردـــــقلا ينعت : ”ةيقفاوتلا“
.لدابتم لكشب اهمادختسا وأ تانايبلا لدابت تاقيبطت

 نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا ينعي : ”نوناقلا“
 ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

 ةـــحالملا ينعت: ”SPG قيرط نع ةيضرألا ةحالملا“
 طئارخلا مسر تايجمربوSPG لبقتسم كارشا ةطساوب
 ةلاعف قيرط هيجوت ةموظنم ىلع لوصحلاب حمسي يذلا
 نـــــع يــــــعمس هــــــيجوــــتبو تاــــــهاـــجتالا عـــــم ةـــــطيرــــــخ ضرـــــــع(

 ةـــحيرشب دوزـــم رـــــيغ ماــــظنلا اذــــهو .)يــــتوص ليــــلحت قــــيرط
MISU/MIS.

 دافتسا يونعم وأ يعيبط صخش لك ينعي : ”لماعتملا“
 ريفوت وأ/و لالغتساو ءاشنإ نامض لجأ نم ماع صيخرت نم
 رـــــمقلا قــــيرط نـــــع وــــيدارلاب عـــــضومتلا وأ/و عـــــقوــــمتلا تاـــــمدخ
 ماــــكحألا مارـــتحا عم ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو يعانصلا
.امهب لومعملا مـــيظنتلاو عـــيرشتلا يف اـــهيلع صوـــصنملا
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 عقوم ديدحتب حمست ةقيرط ينعي : ”ويدارلاب عقومتلا“
.ويدارلا تاجومب ةناعتسالاب مسج

: “يــعانصلا رـــمقلا قــــيرط نــــع وـــــيدارلاب عـــضومتلا“
 نمSPG ةدحوب نيزهجملا نيلمعتسملل حمسي ماظن ينعي

.ةقيقدو ةلصاوتم ةفصب مهعقوم ديدحت

 صـــيخرتلا بــــحاص ينعي : ”ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص“
 نع ويدارلاب عضومتلا وأ/و عقومتلا تامدخ رفوي يذلا ماعلا

 ،ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو يعانصلا رمقلا قيرط
 ،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ،]…[ ةكرش ،]…[ ةكرش : يأ
 ةّلـــجسملاو جد ]…[ )يرـــــئازج راـــنيد ...( هردــــق لاــــمسأرب
.]…[ مقر تحت يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا يف لجسلاب

تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي : ”داحـتالا“

 يلودـــــلا داـــــحـتالا حـــــئاوـــــل يف ةدراوــــــلا فـــــــيراــــعتلا ١.٢
.تالاـــصتالل

 رتفد يف ةلـمـعتـسـملا ىرخألا تاـحـلطـصـملا فيراـعت نوـكـت
 يلودلا داحتالا حئاول يف ةدراولا فيراعتلل ةقباطم ،اذه طورشلا
.ةحارص كلذ ىلع صاخ مكح دري مل ام ،تالاصتالل

طورشلا رتفد عوضوم : ٢ ةداملا

 ءاــــشنإ طورــــــش دـــــيدحت ىلإ اذـــــه طورـــــشلا رــــتفد فدـــــهي
 نـــع وــــــيدارلاب عـــــضومتلا وأ/و عـــــقومتلا تاـــمدـــخ لالـــــغتساو
 وــــيدارلاب عـــــقومتوـــــيجلا تاـمدخ اذـكو يـعانصلا رــمقلا قيرط
 عــــــيرشتلا بــــجومب اـــــهيلع صوـــــصنملا ماــــــكحالا مارـــــتحا عــــــم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةيعجرملا صوصنلا : ٣ ةداملا

 ويدارلاب عضومتلا وأ/و عقومتلا تامدخ ريفوت نامض بجي
 وـيدارلاب عــقومتويجلا تاـــمدخ اذـــكو يـــعانصلا رــــمقلا قــــيرط نــــع
 ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لظ يف ،اذه طورشلا رتفد عوضوم
.اهب لومعملا ةيلودلاو ةينطولا سيياقملاو ةيميظنتلاو

 مارتحاب ،صوصخلا هجو ىلع ،ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
: ةيتآلا صوصنلا

 ٤2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-3٠ مقر رمألا–
 لدعملا ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

،ممتملاو

 ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةـــقبطملا دــعاوقلا ددـــحي يذــلا ٤٠٠2 ةـــنس وــــينوي 32 قــــفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع

 ٥2٤1 ماـــــع ةـــــيناثلا ىداـمج 72 يف خرؤـملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةـسراـمم طورـشـب قـــلـعـتملاو ٤٠٠2 ةنس تــشـغ ٤1 قــفاوـملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 92 يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا–
 عـــــــمقو كلـــــــــهتسملا ةـــــيامحب قـــــــــلعتملاو 9٠٠2 ةـــــنس رـــــيارـــبف ٥2
،ممتملاو لدعملا ،شغلا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش ٤1 يف خرؤملا ٤٠-9٠ مقر نوناقلا–
 نم ةـــياقولل ةـــصاخلا دــــعاوقلا نـــمــضتملاو 9٠٠2 ةـــنس تــــشغ ٥
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

 63٤1 ماــــع ناــــضمر 82 يف خرؤــــملا 21-٥1 مــــقر نوــــناقلا–
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو ٥1٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا

 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا–
 ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو

 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا–
 نييعيبطلا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1

،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف

 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خرؤملا ٤٠-٠2 مقر نوناقلا–
،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس سرام ٠3

 ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
 نمألا دعاوق ددحي يذلا 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع
 ،ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا
،ممتملاو لدعملا

 مرحم 92 يف خرؤـملا 6٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 ىوتحم ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1 ماـع
 تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

 ماـع مرحم 92 يف خرؤـملا 7٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 رييست تايفيك ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1

 ةـــــــــلماشلا ةـــــمدخلاو دــــــيرــــــبلل ةــــــلماشلا ةـــــمدــــخلا مـــــــــعد قودــــــنص
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

 ةيناثلا ىدامج 3 يف خّرؤملا ٤٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 ماــــــظن ددـــــحي يذـــــلا 12٠2 ةـــــنس يــــــفناــــج 71 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــــــــع
 ةحوتفملا تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ فلتخم ىلعو روهمجلل

 ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 93-22 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 حنم طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 تاـــــمدــــخ رـــــيفوــــت وأ /و لالـــــــــغتساو ءاــــــــــشنإل ماـــــــــــعلا صــــــيخرــــــتلا
 يلاملا لباقملا غلابم اذــــكو ،روـــهمجلل ةـــينورتكلإلا تالاــــــصتالا

،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو
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،يناربيسلا نمألاب ةقلعتملا ةلهؤملا تاطلسلا تايصوت–

،طبضلا ةطلس تارارق–

 طورشلا رتفد بجومب اهب رّكذملا وأ ةّددحملا سيياقملا–
 ةقلعتملا كلت اميس ال ،تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاولو اذه
.ةيويدارلا تالاصتالاب

ةمدخلا لالغتسا ءدب ةرتف : ٤ ةداملا

 يراجتلا قالطإلا ةرشابمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 هاصقأ لجأ يف طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا تامدخلل

 .طورشلا رتفد ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا )1( ةدحاو ةنس
 صــيخرت دــــعب ،ةــيفاضإ ةدـــحاو )1( ةنس ةرـــتف حنم نــــكميو

 صيخرتلا بحاص ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يف .طبضلا ةطلس
 ،هـــتامدخل يراـــجتلا قالـــطإلا ةرـــتف دـــيدمت بـــلط ميدــقت ماــــعلا

 ةروكذملا ةيلصألا ةرتفلا ءاضقنا نم )2( نيرهش لبق ،اببسم
.ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

ةعورشملا ةسفانملا : ٥ ةداملا

 ةعورشـم ةسـفانم ةـسرامـمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزـتلي
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط هل نيسفانملا نيلماعتملا عم

نيلمعتسملا ةلماعم يف ةاواسملا : 6 ةداملا

 مهذاـفن نمضـيو ةيواسـتم ةـقـيرطب نولمعتسملا لماعي
 ةفافشو ةيعوضوم فورظ يفو نوناقلل اقبط تامدخلا ىلإ

.ةيزييمت ريغو

 ماعلا صيخرتلا بحاص اهرفوي يتلا تامدـخلا نوـكـت 
 نأ ةطيرـش ،كلذـب ابلط نوـمدـقـي نيذـلا لك ىلإ ةـحوـتـفم
 ماعلا صيخرتلا بـحاص اهددحي يتـلا طورشـلا مهيـف رـفوتـت

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةيـليـلـحـت ةبـساـحم كسم : ٧ ةداملا

 ةـــــبساحم كــــسم ماــــــعلا صيـــــخرتلا بـــــحاص ىلـــــع بــــجي
 جئاتنلاو  تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا ديدحتب حمست ةيليلحت

.ةرفوملا تامدخلا نم فنص لكب ةصاخلا

 مـــــيظنتلاو عــيرــشتلل اـــــقبط ةــــــبـساـحملا هذـــــه كـــــــــسـمـتو
.امهب لومعملا

تافيرعتلا ديدحـت : ٨ ةداملا

 قلعتملا كلذ اميس ال ،هب لومعملا عيرشتلا ةاــــعارـــم عم
: نم ماعلا صيخرتلا بحاص ديفتسي ،ةسفانملاب

،ةيقيوستلا هتسايس ديدحت يف ةيرحلا–

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راـعسأ دـيدحت يف ةيرحلا–

 ةفيرعتلا دـيدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
 بسحب اميس ال ،تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلاو
 .ةرفوملا تامدخلا مجح

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع ةمولعملا مدقت

 عباطلا تاذ تاــنايبلاو تاــــمولعملا ةـــيامح : ٩ ةداملا
يصخشلا

 نامـضـب ةليـفكـلا ريبادتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ذخـتـي
 يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولـعـملا ةيرسو ةـيامـح
 فرعتلا ةدــــحو يف اـــهجردي وأ اـــهـجلاعي يتلاو اهزوحي يـــتـلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هيكرتشم ىلـع

ريفشتلاو زيمرتلا : 0١ ةداملا

 هتاراشإ زيمرتب موقي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي
 عــم زــيــمرــت ةــمدــخ هــيــكرـــتشم ىلع حرـــتـــقـــي نأ وأ/و ةصاخلا
.اهب لومعملا ةيـميظنتلاو ةينوـناقلا ماكحألا مارتحا

 اهحنمت ةصخر ىلع ءانب لوصحلا ،هيلع نيعتي كلذ عمو
 ليغشت لبق زيمرتلا لئاسوو قرط ىلع ةصتخملا ةطلسلا

.تاموظنملا هذه

 ةئيبلاو ةحصلا ةيامح : ١١ ةداملا

 تازيهجتلا رايتخا ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 ةمزاللا تاميلعتلا مارتحا عم ةمءالم رثكألا تايجولونكتلاو

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةئيبلاو ةحصلا ةيامحل
.امهب

ةماعلا تامولعملا : ٢١ ةداملا

 ةطلس فرصت تحت عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ةينقتلاو ةيلاملا اميس ال قئاثولا لكو تامولعملا عيمج طبضلا

 ةضورفملا تامازتلالل همارتحا نم دكأتلل ةيرورضلا ةيراجتلاو
 بجومب اذكو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا بجومب هيلع
.طبضلا ةطلس تارارق وأ ،اذه طورشلا رتفد

نيمأتلا ةيمازلإ : ٣١ ةداملا

 ةدـــــــــم ةـــــــلـيطو اذـــــه طورـــــــشلا رــــــتفد لوـــــــعفـم ناـــــيرـــــــس روـــــــف
 ةيندملا هتـيلوؤـسـم ماعلا صيخرتلا بحاص يطـغي ،هتـيحالص
 كالــــــمألا ســـــمـت يــــتلا راــــطخألا نــــــع هــــتيلوؤسـم اذـــــكو ةـــــينـهملاو
 طورشلا رتفد عوضوم تامدخلا لالغتساو ءاشنإل ةيرورضلا

 يراجلا تازيهجتلاو اهزاجنإ يراجلا تآشـنملا كلذ يف امب ،اذه
 مارتحا نمـض بتتكت نيمأت دوــقـع قـــيرط نـــع كلذو اـــــهبيكرت
.امهب لومعملا ميـظنتـلاو عيرشتـلا

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا : ٤١ ةداملا

 لومـعـملا ةـيـئابـجلا ماـكـحألل ماعلا صيخرتلا بحاـص عضـخـي
 قوــــــقـحلاو بـــــئارـضـلا لـــــك دــــــيدـسـت هــــيلع بــــــجي يلاــــتلابو .اــــــهـب
.هب لومعملا عيرشتلا يف ةررقملا موسرلاو

طورشلا رتفد ليدعت : ٥١ ةداملا

 اذإ اـــم ةــــلاـح يـف طـــقـف اذــــه طورــــشلا رــــتفد لــــيدعت نــــكمي
 رــــيزوــــلا فرـــــط نــــم ةرداــــبمب ،كـلذ ماــــعلا حــــلاصـلا ىـــــعدتـسا
 نم حارـتقا ىلــــع ءانـــــب وأ ةـــينورــــتكلإلا تالاـــصتالاب فــــلكملا

.طـبضلا ةطلس
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ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا : 6١ ةداملا

 تاـــــــقافتالا مارــــــتحاب ماـــــعلا صـــــيخرتلا بـــــحاص مزــــــتلي
 تاـــبيترتو ةــــمظنأو حــــئاول اــــميس ال ةـــيلودــــلا تاـــــيقاـــفتالاو
 ةيميلقإلا وأ ةدودحملا تامظنملاو تالاصتالل يلودلا داحتالا

 اهيلإ يمتنت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا لاجم يف
.رئازجلا

 ةـطـلس ،ةـمـظـتـنـم ةـفصب ،ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص مــلــعــي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب طبضلا

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا : ٧١ ةداملا

 صوـصنملا تاــبوقعلل ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص ضرــــعتي
:لاثتمالا مدع ةلاح يف هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

،ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا ماكحأل–

،اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا ماكحألل–

.طبضلا ةطلس اهذختت يتلا تارارقلل–

 يناثلا لصفلا

عضومتلا وأ/و عقومتلا ةمدخ ءاشنإ طورش

 يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب 

ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو

 عـقوـمـتلا تاـــمدـــخ بــلــط فــــلــم نـــيوــكـــت : ٨١ ةداملا
 يــــعانصلا رـــمقلا قـــــيرط نــــع وــــيدارلاب عــــضومتلا وأ/و
 ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذــــكو

 موــــسرــــملا بــــــجومب ةـــــبوـــــلطملا قــــئاثوــــلا ىلإ ةــــــفاـــضإلاب
 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤــملا 93-22 مــــقر يذــــيفنتلا
 حــنم طورــش ددـــحي يذـــــلا 22٠2 ةـــــنس يـــــفناج ٠1 قـــــفاوملا
 تاـــمدـــــخ رــــيفوــــت وأ /و لالـــــغتساو ءاـــــشنإل ماـــــعلا صــــيخرتلا
 يلاملا لباقملا غلابم اذكو ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

 ىلــع نّيــــعتي ،هـــــب ةـــــقلعتملا ةـــــيونسلا ةـــمهاــــسملاو ىواــــتألاو
 قـــــئاثولا ،طـــبضلا ةــــطلسل مدــــقي نأ ماــــعلا صيـــخرتلا بــــحاص

 : ةيتآلا

،طبضلا ةطلسل ماعلا ريدملا ىلإ هجوم بلط –

 عم لاصتالاب فلكملاو ينوناقلا لثمملا نييعت ةلاسر –
،مهب ةصاخلا لاصتالا تانايب ديدحت

،1.د قحلملل اقبط تامولعم ةرامتسا –

،2.د قحلملل اقبط دهعت ةلاسر –

 ليصوتلا قرطو ةينقتلا ةصنملل ةيليصفت ةسدنه –
 تازـيهجتلا عوـــــنو ةـــــيراجتلا ةـــــمالعلا دــــــيدحت عـــــم ةاـــــخوتملا

 اهب ةطبترملا تايجمربلاو

 تازيهجتلا ةمئاق( ةاخوتملا ةصنملا لوح ينقت فصو –
،)اهب ةطبترملا تايجمربلاو

 تامدخلا تاءادآو قيوستلا ةطشنأ دامتعا نع ةخسن –
 حلاصملا اهحنمت يتلا ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ةبصنملا
،ةصتخملا

 تامدخ ريفوتل بولطملا ماعلا صيخرتلا نع ةخسن –
 رمقلا قيرط نع ويدارلاب عضومتلا وأ/و ويدارلاب عقومتلا
 نفسلا ةدئافل ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو يعانصلا
 دنع ،لقنلا نفس وأ ةيراجتلا نفسلا وأ ديصلا براوق وأ
،ةرورضلا

،اهريفوت متيس يتلا تامدخلل يليصفت فصو –

 ىلإ ذاــــفنلا طورـــشو تاـــيفيك لوــــح ةــــينقت تاـــــمولعم –
،ةمدخلا

.عقومتويجلا )تادحو( دشاورل ةينقت ةرامتسا –

تامدخلا ريفوت تايفيك : ٩١ ةداملا

 عقومتلا تامدخ ريفوت ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 تامدخ اذكو يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب عضومتلا وأ/و
 ماكحأ اذكو اهب لومعملا صوصنلل اقبط ويدارلاب عقومتويجلا
.اذه طورشلا رتفد

 تاــــــمدخ تاءادأ رـــــيفوــتب ماـــــعلا صـــــيخرتلا بـــــحاص مزــــلُي
 يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب عضومتلا وأ/و عقومتلا

 اذهو ينطولا بارتلا ىلع ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو
.ةمدخلا هذهب ةطبترملا تامولعملا لك هنئابزل ريفوتب

ماعلا صيخرتلا بحاص تامازتلا : 0٢ ةداملا

 هطاشنل هتسرامم لالخ ،ماعلا صيخرتلا بحاص عضخي
: ةيتآلا تامازتلالا ىلإ ،ماعلا هصيخرت عوضوم

،رئازجلا يف ةينقتلا ةصنملا بيكرت –

 ةحوتفملا تاكبشلا ةطساوب الإ ةمدخلا ريفوت نكمي ال –
،رئازجلاب ةصخر باحصأ نيلماعتملاب ةصاخلا روهمجلل

 تامولعملا ةيّرسو ةيامح نامضل ةمزاللا ريبادتلا دخأ –
 اهلجسي يتلا وأ  اهجلاعي وأ  اهزوحي يتلا هنئابزب ةقلعتملا

 صوصنلا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ادع ام هتصنم  ىلع
،اهب لومعملا

 يف تــــسيل يــــتلاو ةـــثيدحلا تازـــــيهجتلا رـــــيفوت ناــــمض –
،عينصتلا ةياهن

 تازيهجت حالصإو ةنايصلا نامضل ةمزاللا ريبادتلا دخأ –
،هنئابز
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  عـــقومتويجلا )تادـــحو( دــــشاور زــــيهجت مدــــعب مازــــتلالا –
،عامتسالا نوفوركمو ويديف مئاعدب

 نم ةلمعتسملا تآشنملاو تازيهجتلا قفاوتت نأ بجي –
 .اهب لومعملا ريياعملا عم ماعلا صيخرتلا بحاص فرط
 هتازيهجت نأ نم دكأتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجيو
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةقداصم عوضوم نوكت هتآشنمو
،امهب لومعملا

 عوضوم لوح ةددحمو ةحضاو ةراشإ هنئابزل ريفوت –
 نع ويدارلاب عقومتلا وأ/و عضومتلا ةمدخ ريفوت قرطو
 ويدارلاب عقومتويجلا تاـــمدخ اذــــكو يــــعانصلا رــــمقلا قــــيرط
،مهتدعاسمو مهمالعإ لجأ نم نئابز ةمدخ كالتماو

 لمع يأب مايقلا نع عانتمالاب ةريسلا نسح دعاوق مارتحا –
،نيسفانملا وأ هيكرتشم هاجت كلذ ناك ءاوس عورشم ريغ

 ةيامح نامض ىلإ فدهت يتلا ةيرورضلا لئاسولا عضو –
،ةصنملا

 راطخألا لوح ةقيقدو ةــحضاو ةراــشإ هـيكرتشمل ءاـــطعإ –
،تامولعملل ءيسلا لامعتسالا ةلاح يف ةمجانلا

.نيلمعتسملا ىلع فرعتلل نئابز فلم نيوكت –

 اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا : ١٢ ةداملا
اهنمأو

ةيرارمتسالا  ١٢.١

 تامدخ ريفوت فيقوت ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي ال
 يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب عضومتلا وأ/و عقومتلا

 نم قبسم صيخرت نود ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو
 كلذو ،انوناق ةنياعملا ةرهاق ةوق ةلاح يف ّالإ ،طبضلا ةطلس

.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا

ةــيـعونلا ١٢.٢

 قيقحتل لئاسولا لك عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلُي
 سيياقملل ةقباطم نوكت تامدخلل ةبسنلاب ةيعون تايوتسم
 .داحتالا سيياقم ةصاخو ةيلودلاو ةينطولا

رفوتلا ١٢.٣

 ريفوت ماود نامض ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع نيعتي
 يف ادع ام ،مايأ 7 ىلع مايأ 7و ةعاس ٤2 ىلع ةعاس ٤2 هتامدخ
.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح

 ةليفكلا ةيرشبلاو ةينقتلا لئاسولا عضي نأ هيلع بجيو
 فالــــــــتإ وأ لـــــمعلا فـــــيقوت وأ صـــــئاقنلا بـــــقاوــع كاردــــتساب
.هتابيكرت

 تامدخلا نمأ ١٢.٤

 تايلآلا عضو كلذك ماعلا صـــيخرتلا بـــحاص ىلـــع بـــجي
 نـــمأ ناـــمض ىلإ فدــــهت يــتلا ةــــمزاللا ةـــيداملاو ةــــيجمربلا
 ةــــطبترملا ةــــيساسألا تآــــشنملاو تاــــــــقيبطتلاو تاــــــنايبلا

 يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب عـضومتلا وأ/و عقومتلاب
 قــلعتي اـــميف ةـــصاخو وــــيدارلاب عـــــقومتويجلا تاــــمدخ اذـــــكو
: يتأي امب

 عـــضو لالـــخ نـــم اـــميس ال ،اــــهتيرسو تاــــنايبلا ةــــمالس –
،تاقورخلاو تاديدهتلا فلتخم دض ةمولعملا نمأ تايلآ

 ةآشنملا مضت يتلا تالحملل يطيحملاو يداملا نمألا –
 ءوس نــــــع ةمجانلا رارضألاو قـئارحلا دــض اـميس ال ةيساسألا
.ةيوجلا لاوحألا

 ثلاثلا لصفلا

 عضومتلا وأ/و عقومتلا تامدخ لالغتسا طورش

يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب

ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو 

مهتيامحو نيلمعتسملا ىلع فرعتلا : ٢٢ ةداملا

 فرعتلا ٢٢.١

 قــيقد فرــــعت عوــــضوم نوـــــكي نأ نوــــبز لـــــك ىلــــع بــــجي
 : ةيتآلا رصانعلا ،صوصخلا ىلع ،نمضتي

 ةـيمسر فــــيرعت ةــــقيثو نــــم ةـــــخسنو بــــقللاو ءاــــمسألا –
،نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب

،راجتلل ةبسنلاب يراجتلا لجسلا نم جرختسم –

 صاــــــخشألل ةــــبسنلاب يــــساسألا نوـــــناقلا نـــــم ةــــخسن –
.نييونعملا

 اًقبـــط ةــمدخ يأ رــيفوت لـــبق فرـــعتلا اذـــه مـــتي نأ بــــجي
 .نوناقلا نم 161 ةداملل

 تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع يوتحت ةيمقر

: هيكرتشم عيمجل

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

،ناونعلا –
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،نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب ،ةكرشلا مسا –

،راجتلل ةبسنلاب ،يراجتلا لجسلا نم جرختسم –

 صاــــخشألل ةـــــبسنلاب ،يــــساسألا نوـــــناقلا نـــــم ةـــــخسن –

،نييونعملا

.كارتشالا خيرات –

 ةــــقد نــــم دـــــكأتلا ماــــعلا صـــيخرتلا بـــــحاص ىلــــع بــــجي

.بتتكملا فرط نم ةمدقملا تامولعملا

: تانايبلاو تامولعملا ةيّرس ٢٢.٢

 اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي

 هنئابز نع اهزوحي يتلا تانايبلاو تامولعملا ةيرس نامض

 وأ ضارتعا ضرغب تابيترت يأ عضوب حمسيّ الأو هيكرتشمو

 ةطلسلا نم قبسم صيخرت نود ةينورتكلإلا تالدابملا ةبقارم

.هـــب لوـــمعملا عـــيرشتلل اــــقبط ةــــيئاضقلا

 ىلع هناوعأ علطي نأ ماعلا صيخرتلا بــحاص ىلــع ّنيـــعتيو

 نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي يتلا تامازتلالا

 .تانايبلاو تامولعملا ةيّرس مارتحا مدع ةلاح يف اهل

قيثوتلا ةموظنم : ٣٢ ةداملا

 قــيثوتل ةــقيرط عـــضوب ماـــعلا صــــيخرتلا بــــحاص مزــــــــلي

 ىلإ ذاــــــفنلاب ةــــقلعتملا ثادـــــحألا لـــــجس ةــــماقإو تاـــــنايبلا

 لــــجسلا اذـــه يف نّودـــــيو .نيــــلمعتسملا ىلإ ةــــمدقملا تامدخلا

 )1( ةــنس ةدــم لالـــخ هــــعبتت نــــمضت ةــــقيرطب ذاـــــفنلا خــــيرات

 ةــــنمآ ةـــقيرطب تاـــمولعملا هذــــهب ظاـــــفتحالا بـــــجيو  .ةدـــــحاو

 يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ّالإ اهيلع عالطالا نكمي الو

.عيرشتلا

 ينطولا عافدلا لجأ نم ةمزاللا تاميلعتلا : ٤٢ ةداملا
يمومعلا نمألاو

 اــــقبط بيجتسي نأ ،ماـــــعلا صــــيخرتلا بـــــحاص ىلــــع ّنيعتي

 ةــــــقيرطب ةــــصتخملا تاــــطلسلا رــــماوأل هـــــب لوـــــمعملا عــــــيرشتلل

 يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ نم لاجآلا برقأ يفو ةيباجيإ

 ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي

 قلعتي اميف ةصاخ ةــيرورضلا لــــئاسولا مادـــــختساب ةــــيئاضقلا

: يتأي امب

 قــــــطانم يف ةــــــينورتكلإلا تالاــــصتالل تالــــصو ءاــــشنإ –

،ةبوكنملا قطانملا يف وأ تايلمعلا

 ةلاح يف تاكبشلا لامعتسا لاجم يف تايولوألا مارتحا –

،ئراوطلا تالاح يف وأ عازن

 ةفلكملا حلاصملاب ةصاخلا تاكبشلا عم ينيبلا ليصوتلا –

،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب

 يلـــــخادلا نـــمألا تاـــجاحل ةـــيساسألا تآـــشنملا رــــيخست –

 ةــــطلسلا نــــــع رداـــــص بوــــتـــكـم قـــــبسم صيخرــــت ىلــــــع ءاــــــنب

،ةيئاضقلا

 بوــــتكم قــــبسم صــــيخرت ىلــــع ءاــــنب ةدـــــعاسملا ميدـــــقت –

 ىلإ ذاــــــفنلاب )i( حاــــــمسلاو ،ةـــــيئاــــضقلا ةــــــطلسلا نـــــع رداـــــــص

 ىرخألا تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذافنلاب )ii(و هتازيهجت

 ةــمتهملا تاــئيهلل ،ماــــعلا صــــيخرتلا بــــحاص اـــهزوــحي يــــتلا

 تاـــموظنم نــــمأو ةــــيامح لئاـــسمب يـــنطوــــلا ىوـــــتسملا ىلــــع

 تاـئيهلا هذـــه مارــــتحا بوـــجو عـــم ،ةــــينورــــتكلإلا تالاـــــــصتالا

،ينهملا رسلل

 ضيوعت عفد ةطيرش  ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا –

.عاطقنالا اذه نع  ةمجانلا لامعألا مقر ةراسخ و مءالتي

 لامعألا يف هتمهاسم نع ماعلا صيخرتلا بحاص ضّوعي

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ ةدراولا

 ثادحألا لجس ةماقإب ماعلا صيخرتلا بــحاص مزلي اـــمك

 يف ،هــــيكرتشم ىلإ ةـــمدقملا تاـــمدخلا ىلإ ذاــــفنلاب ةــــقلعتملا

 ذافنلا خــيرات لـــجسلا اذــــه يف نودــــيو .ماــــعلا صـــيخرتلا راـــطإ

 اذــــهل ،ددـــحيو .)1( ةـــنس ةدـــم لالــــخ هــــعبتت نـــمضت ةــــقيرطب

 ،كرتشملا فيرعت لــــثم ةـــمئالملا تاـــمولعملا لــــك ،ضرــــغلا

 هذــــــه ىلـــــع عالـــــطالا نــــــكمي الو .تالداـــــبملا ةـــــعاـــــسو خـــــيراتو

 ءانب انوناق ةلوخملا نمالا حلاصم فرط نم الإ تاـمولعملا

 اـــــــقبط ةــــصتخملا ةـــــيئاضقلا تاـــــطلسلا نــــــم صـــــيخارت ىلـــــع

 .هب لومعملا عيرشتلل

ةكبشلا ىلإ ذافنلا نامض : ٥٢ ةداملا

 ىلإ ،نوناقلل اقبط ذافنلا ماعلا صيخرتلا بحاصل قحي

 طورش نـمض نيلـماـعـتـمـلـل روـهــمــجــلــل ةــحوــتــفملا تاــكــبشلا

.ةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم

تامدخلا جيورت : 6٢ ةداملا

 راطإ يف صرحي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي

: ةيتآلا تامازتلالا مارتحا ىلع ،ةيدقاعتلا هتاقالع
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،نيكرتشملا ةلماعم يفو ذافنلا يف ةاواسملا–

 نـــــع اـــــهزوــــحـي يــــتلا تاــــموــــلعملا ةـــــيرـــــس مارــــــتحاو–

.نيكرتشملا

 ،لاوــــــحألا عـــــيمج يف ،ماــــعلا صــــيخرتلا بــــحاص ظفــــتحي

.هيكرتشمل تامدخلا ريفوت ةيلوؤسمب

 عبارلا لصفلا

 ةبقارملا و ةيلوؤسملا

 ةماعلا ةيلوؤسملا : ٧٢ ةداملا

 رـــيس نسح نـــع لوؤسملا وـــه ماـــعـــلا صيـــخرــــتــــلا بحاص

 اذه طورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا نعو ،ةمدخلا

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو ئدابملا مارتحا نع اذكو

.اهب لومعملا

ماعلا صيخرتلا بحاص ةيلوؤسم : ٨٢ ةداملا

 ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسملا وه ماعلا صيخرتلا بحاص

 رارضألا لمحتبو ةمدخلا ريفوت نع  ،نوناقلا ماكحأل اقفو

 نع وأ هصئاقن نع اميس ال ،مجنت نأ لمتحـملا نم يتلا

.ةمدخلا يف صئاقن نع وأ هيمدختسم

ةبقارملاو مالعإلا : ٩٢ ةداملا

اهميدقت بجاولا تامولعملا : ٩٢.١

 قفو ،طبضلا ةطلس غيلبتب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي

: ةيتآلا تامولعملا ،اهددحت يتلا لاجآلاو لاكشألا

 ،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو –

،تامدخلا ريفوتب ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا –

 يأ وأ اهيلع قداصم ةيونسلا ةيلاملا ةلاحلا نع ةخسن –

 يونسلا يبساحملا جتانلاو هلامعأ مقر غلبم تبثت ةقيثو

،ةلاحلا بسح ،ماخلا

 ينورتكلإ لكش يف هنئابز نع تامولعملا تارامتسا عيمج –

،3.د قحلملا يف نيبملا جذومنلا قفو

 تاـــمولعملا لاـــثم( دــــشاورلا يلــــماحل يلـــيصفت فــــصو –

،)نفسلاو براوقلاو تابكرملاب ةقلعتملا ةلماكلا

 ةنزخملا ،ةــبكرملا تازيهجتلا ددــــع اذــــكو نـــئابزلا ددـــع –

،ةبيعملاو

 وأ ةمئالم ماعلا صيخرتلا بحاص اهربتعي ةمولعم يأ –

.طبضلا ةطلس اهبلطت

 ،ماعلا صيخرتلا بحاصل يساسألا نوناقلا ليدعت ةــلاح يف

 زواجتي ال لجأ يف طبضلا ةطلس غالبإ ريخألا اذه ىلع نيعتي

.ليدعتلا خيرات نم ءادتبا ،)1( ًارهش

 ةبقارملا ٩٢.٢

 صخش لك وأ اهناوعأ قـــيرط نـــع ،ةـــلوخم طـــبضلا ةـــطلس

 تاـــــئيهلاو حـــلاصملا عـــم نواــــعتلاب ،اــــهفرط نـــم اــــنوناق لــــهؤم

 طورش مارتحا نم دكأتلل تابقارملا عيمج ءارجإب ،ةصتخملا

.ماعلا صيخرتلا لامعتسا



سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ةغل : 0٣ ةّداملا

.ةيسنرفلابو ةيبرعلاب اذه طورشلا رتفد ررحي

نطوملا رايتخا : ١٣ ةّداملا

 ،يعامتجالا هرقم يف ماعلا صيخرتلا بحاص نطوم نوكي

...........نئاكلاو

 قحالملا : ٢٣ ةّداملا

 طورشلا رتفد نم أزجتي ال اءزج ةقفرملا قحالملا لكشت

.اذه

................................... يف رئازجلاب رّرح





: هعّقو





ماعلا صيخرتلا بحاصل ينوناقلا لثمملا

هيلع قدوصو ئرق
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١.د قحلملا


ماعلا صيخرتلا بحاص تامولعم ةرامتسا






moN : ................................................................................................................................................................................ : بقللا


s( monérp( : ........................................................................................................................................................ : )ءامسألا( مسإلا


.................................................................................................................................................................... : داليملا ناكمو خيرات


........................................................................... )ةيلصألا( ةيسنجلا............................................................ : )ةيلاحلا(  ةيسنجلا


..............................................................................................و .............................................................................................. : نبا


.................................................................................................................................................. : ينوناقلا لثمملل لماكلا ناونعلا


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


............................................................................................................................................................... : يعامتجالا رقملا ناونع


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


........................................................................... : سكافلا .............................................................................................. : فتاهلا


.................................................................................................................................................... : )يرايتخا( ينورتكلإلا ديربلا


........................................................................................................................................... : )ةسسؤملا لخاد(  ةفصلا وأ ةفيظولا


.............................................................................................................................................................. : تالهؤملاو تاداهشلا






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






عيقوتلاو متخلا
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 تاـمدــخ اذــكو يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب عضومتلا
 ةيميظنتلاو ةيـعـيرــشـتلا ماــكـحألاو وــيدارــلاــب عــقوــمتوــيـجلا
.اهب لومعملا

.ريدقتلا تارابع قئاف ،ماعلا ريدملا ديسلا ،ينم اولبقت



....................................... يف .................................ـب ررُح



عيقوتلاو متخلا



)ينوناقلا لثمملا( هيلع قدوصو ئرق

٢.د قحلملا

دهعت ةلاسر



 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل ماعلا ريدملا ديسلا ىلإ
ةينورتكلإلا

دهعت ةلاسر : عوضوملا

 .......................... ةدــــــــيسلا /دـــــــــيسلا ،هاـــــــــندأ )ة( يضمملا اـــــــــنأ
....................................................... ةكرشل ينوناقلا لثمملا

 .......................................................................ـب اهرقم نئاكلا
 يذــلا طورـشـلا رـتـفد ماـكــحأ ىلإ لاــثــتـمالاـــب اــيــمــسر مزــتــلأ
 وأ/و عــقومــتـلا تاـــمدـــخ لالــــغــتــساو ءاــــشــنإ طورــش ددـحـي

٣.د قحلملا
 نوبزلا تامولعم ةرامتسا

......................... : صيخرتلا مقر

نوبزلا فيرعت

 ةيمستلا وأ نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب بقللاو ءامسألا
: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب ةيعامتجالا

: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب ينوناقلا لثمملا بقلو ءامسأ

ةبلعلا

: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب يعامتجالا رقملا ناونع وأ  نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب نكسلا ناونع


: يديربلا زمرلا


: فتاهلا


: سكافلا


نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب رادصإلا خيراتو يراجتلا لجسلا مقر

Nom et prénom (s)  pour les personnes physiques ou      

dénomination sociale pour les personnes morales :

ةمالعلاعونلا

: يلسلستلا مقرلا

: دشاورلا تالقان يف عقوملا

................................................................................خيراتب اهبيكرت مت يتلا بلعلا ددع
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٤.د قحلملا


)نئابزلا تانايب ةدعاقو دروملا( ةينقتلا ةصنملا ىلع ةباقرلا


 ةكبشلا ةسدنه


  ةيداملا -١


)ةيطايتحالا خسنلا تادروم كلذ يف امب( ةرفوتملا تادروملا ددع •
- ...................................................................................................................................................................................... 


؟دروم لك رود وه ام •
- ......................................................................................................................................................................................


- ......................................................................................................................................................................................


- ......................................................................................................................................................................................


- .....................................................................................................................................................................................


؟مهنيب ليصوتلا مت فيك •

 تصنتلا دروم –

PI ناونع




لاجملا




لخدملا




فيضتسملا مسا




فيضتسملل يرادإلا ناونعلا

يوناثلايلوألا

: قطنملا -٢
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تانايبلا دروم –

PI ناونع


لاجملا


لخدملا


فيضتسملا مسا


فيضتسملل يرادإلا ناونعلا


تانايبلا ةدعاق عون

يوناثلايلوألا

تاقيبطتلا دروم –

PI ناونع


لاجملا


لخدملا


فيضتسملا مسا


فيضتسملل يرادإلا ناونعلا

يوناثلايلوألا

 نورخآلا نودروملا –

دروملا رود



PI ناونع



لاجملا



لخدملا



فيضتسملا مسا



فيضتسملل يرادإلا ناونعلا

2 دروم1 دروم
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دروملا رود



PI ناونع



لاجملا



لخدملا



فيضتسملا مسا



فيضتسملل يرادإلا ناونعلا

٤ دروم3 دروم

: تاقيلعتلا


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

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

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


: تاحيرصتلا

................................................................................................................................................................ : مقر لالغتسالا ةصخر

.................................................................................................................................................... : ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر

ةكرشلل ينوناقلا لثمملا : ةفصب فرصتملا

: اهنع ةباينو ةكرشلا مساب يل ةحونمملا تايحالصلا بجومب

: ناونعلا –

: نم لكل يراجتلا لجسلاب ديقم –

: مقرلا تحت –

 ةقيثولا هذه يف ةروكذملا تامولعملا عيمج ةقدب حرصي

                                                          

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



)عيقوتلاو متخلا(
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ـه قحلملا

 ءاشنإ طورش ددحي طورش رتفد

 ةفاضتسا تامدخ لالغتساو

 ةيباحسلا ةبسوحلا قيرط نع تانايبلا نيزختو



لوألا لصفلا
طورشلا رتفدل ةماع ماكحأ



 : تاحلطصملا ىلوألا ةداملا

 تاحلطصملا فيرعت ١.١

 ٤٠-81 مـــــقر نوـــــناقلا يف ةدراوـــــلا فــــيراعتلا ىلـــع ةوالــــع
 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماــع ناـــبعش ٤2 يف خرؤملا
 تالاــصتالاو دـــيربلاب ةـــقلعتملا ةماعلا دـــعاوقلا ددـــحي يذــــــلا
 تاـــحلطصم اذــه طورـــشلا رــــتفد يف لــــمعتست ،ةـــينورتكلإلا

: يتآلاك مهفت نأ بجي

 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعت : “طبضلا ةطلس“
 نوـناـقـلا نــم 11 ةداملا بـــجوــمب تـئـشـنأ يـتـلا ةــيـنورـتـكلإلا

 وــياــم ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مــقر
،هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس

 هــــــحنمت يذــــــلا ماــــــــعلا صـــــــيخرتلا ينعي : ”ماعلا صيخرتلا“
 حـــــمسي يذـــــلا ةــــــينورتكلإلا تالاـــــصتالاو دــــــيربلا طــــبض ةــــطلس

 ةــــــــفاضتسا تاـــــمدخ رـــــيفوت وأ/و لالــــــغتساو ءاــــشنإب هــــبحاصل
 بارتلا ىلع ةيباحسلا ةبسوحلا قيرط نع تانايبلا نيزختو
.رئازجلا

:اذه طورشلا رتفدل )2( نيقحلملا دحأ ينعي : “قحلملا“

 تامولعملا ةرامتسا : 1.ـه قحلملا

.دهعت ةلاسر : 2.ـه قحلملا

 ) اهقحالم اهيف امب( ةقيثولا هذه ينعي : ”طورشلا رتفد“
 ءاشنإ نكمي اهبجومب يتلا تايفيكلاو طورشلا ددحت يتلا

 تانايبلا نيزختو ةفاضتسا تامدخ ريفوت وأ /و لالغتساو
 هصوصنو نوـناـقـلـل اـقـبـط ،ةــيــباــحسلا ةــبسوحلا قــيرــط نــع
.طبضلا ةطلس تارارقو ةيقيبطتلا

 ينعت : )ةباحسلا يف ةمولعملا( ”ةيباحسلا ةبسوحلا“
 نــــم ةعومجم ىلإ ةكبشلا ربع  ذافن ريفوتب حمسي جذومن
 ةــــلباقو ةـــــنرمو ةداـــــيزلل ةلباق ةيضارتفالا وأ ةيداملا دراوملا
 دنع اهترادإو اـــــهديروتو اــــهمساقت نــــكمي يـــتلاو روــــطتلل
.ةيتاذلا ةمدخلا يفو بلطلا

 عــقوتم رــيغ ،مواـــقي ال ثدح لـــك ينعت : ”ةرهاقلا ةوقلا“
 ةيعيبطلا ثراوكلا اهنم اميس ال ،فارطألا ةدارإ نع جراخو
.تابارضإلا وأ برحلا ةلاح وأ

 ةيتامولعملا ةمظنألا عومجم ينعت :”ةيساسألا تآشنملا“
 اـــــــــــهلمعتسي يـــــتلا ةـــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالــــــصاوـــــــــملا ةــــــــــمظنأو

.هب صاخلا ماعلا صيخرتلا راطإ يف ماع صيخرت بحاص

 تاــــقيبطت وأ رــــثكأ وأ نيـــــماظن ةردــــق يــــنعت : ةيقفاوتلا
.كرتشم لكشب اهمادختساو تانايبلا لدابت ىلع

 ةــمظنملا يـــنــعت: ”OSI“ رــــيياعملل ةــــــيلودلا ةــــــمظنملا
.ريياعملل ةيلودلا

 اهنيب اميف ةطبارتملا تاكبشلا عومجم ينعي : ”تنرتنإلا“
 يذــــــــــلاPI/PCT لوــــــكوــــتوربلا بــــــسح يـــــملاــــعلا ىوــــــتسملا ىلـــــع
 .يلآلا مالعإلا تازيهجتو ةينورتكلإلا تالاصتالا دراوم لمعتسي

 نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا ينعي : ”نوناقلا“
 دــــــعاوقلا ددـــــحي يذـــــلا 81٠2 ةــــنس وــــــيام ٠1 قــــــفاوملا 93٤1 ماـــــع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

 دافتسا يونعم وأ يعيبط صخش لـك ينعي : ”لماعتملا“
 وأ/و لالـــغتساو ءاـــشنإ ناـــمض لــــجأ نـــم ماـــع صيــــخرت نــــم
 قـــــيرط نـــع تاـــنايبلا نـــيزختو ةـــفاضتسا تاـــمدخ رـــيفوت
 يف اهيلع صوصنملا ماكحألا مارتحا عم ةيباحسلا ةبسوحلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

 ماعلا صيخرتلا بحاص ينعي : ”ماعلا صيخرتلا بحاص“
 قيرط نع تانايبلا نيزختو ةفاضتسا تامدخ رفوي يذــلا
 نوناقلل ةعضاخ ]...[ ةكرش ،]...[ ةكرش يأ ،ةيباحسلا ةبسوحلا
 جد ]…[ )يرــــئازج راــــنيد ...( هردـــــق لاـــــم سأرــــب يرــــئازجلا

.]...[ مقر تحت يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا يف  ةلجسملاو

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي : ”داحـتالا“

 ةمظنأ ةدع ليغشت ىلع موقت ةينقت ينعت : “ةيضارتفالا“
 ىرـــــخأ  دراوـــــــم وأ تاـــــــقيبطت وأ ةــــــــقحلم ةزــــــــــهجأ وأ تادروــــم وأ
 ةدــــــــع نيـــــب اـــهتكراـــــشمو يداــــملا زاــــهـــجلا ســــفن ىلــــع ةــــــــــكبشلل
.نيلمعتسم

“SaaI” : ةمدخك ةيساسأ ةأشنم ينعت.

“SaaP” :ةمدخك ةصنم ينعت.

“SaaS” : ةمدخك ةيجمرب ينعت.

 يلودـــــلا داــــحـــــتالا حــــــئاول يف ةدراوـــــــلا فــــــيراعتلا ١.٢
تالاصتالل

 يف ةــلـمـعتـسـملا ىرـــخألا تاــــحـلطـصـملا فــــيراـعت نوــــــكـت
 حئاول يف ةدراوــلا فـــيراعتلل ةــقباطم ،اذـــه طورــــشلا رــتفد
.حيرص صاــخ مــكح درـــي مل اــم تالاـــصتالل يلودلا داـــحتالا

.طورشلا رتفد عوضوم : ٢ ةداملا

 لالغتساو ءاشنإ طورش ديدـحت ىلإ اذه طورشلا رـتفد فدهي
 ةــــبسوحلا قـــيرط نـــع تاــــنايبلا نيزــــختو ةــــفاضتسا تاـــــمدخ
 بـــــــجومب اهـــــيلع صوـــــصنملا ماــــــكحألا مارـــــتحا عــــــم ،ةــــيباحسلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا
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ةيعجرملا صوصنلا : ٣ ةداملا

 تانايبلا نيزختو ةفاضتسا تامدخ ريفوت نامض بجي

 يف اذه طورشلا رتفد عوضوم ةيباحسلا ةبسوحلا قيرط نع

 ةينطولا سيياقملاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لظ

.اهب لومعملا ةيلودلاو

 صوــــصخلا هــــجو ىلـــع ماــــعلا صــــيخرتلا بــــــحاص مزـــــــلُي

: ةيتآلا صوصنلا مارتحاب

 ٤2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-3٠ مقر رمألا–

 لدعملا ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

،ممتملاو

 ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا–

 ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع

 ٥2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا–

 ةــــسرامم طورــــشب قـــــلعتملاو ٤٠٠2 ةـــــنس تــــــشغ ٤1 قــــــفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا

 ٠3٤1 ماـــــع رـــــفص 92 يف خرؤـــــملا 3٠-9٠ مــــقر نوــــناقلا–

 كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش ٤1 يف خرؤملا ٤٠-9٠ مقر نوناقلا–

 نم ةياقولل ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو 9٠٠2 ةنس تشغ ٥

،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

 63٤1 ماـــــع ناـــضمر 82 يف خرؤــــملا 21-٥1 مــــقر نوــــناقلا–

،لفطلا ةيامحب قلعتملاو ٥1٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا

 93٤1 ماـــع ناـــبعش ٤2 يف خرؤــــملا ٤٠-81 مـــقر نوــــناقلا–

 ةـــــماعلا دــــعاوقلا ددـــحي يذــــلا 81٠2 ةــــنس وـــــيام ٠1 قــــــفاوملا

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا–

 نييعيبطلا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1

،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف

 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خرؤملا ٤٠-٠2 مقر نوناقلا–

،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس سرام ٠3

 ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–

 دـــعاوق ددــحي يذــــلا 9٠٠2 ةـــنس ربـــمسيد ٠1 قـــــفاوملا ٠3٤1 ماــــع

 تازــــيهجتلا ىلــــع ةــــبصنملا تاــــطاشنلا ىلـــــع ةقـــــبطملا نـــــمألا

،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا

 مرحم 92 يف خرؤـملا 6٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 ىوتحم ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قــفاوملا ٠٤٤1 ماـــــع
 تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

 مرحم 92 يف خرؤـملا 7٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 تايفيك ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1 ماـع
 ةــــمدــــخلاو دــــــيربلل ةــــــلماشلا ةــــــمدــخلا مــــــعد قودـــــنص رــــــييست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

 ةيناثلا ىداـــمج 3 يف خّرؤـملا ٤٤-12 مقر يذـيفنتلا موسرملا–
 ماــــظن ددــحي يذــلا 12٠2 ةــنس يـــفناج 71 قــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع
 تاـــــكـــــبشلا عاوـــــنأ نـــــم عوـن لـــــك ىلـــــع قـــــبـــــطملا لالـــــغــــــتسالا
 تالاـــــصتالا تاـــــمدخ فــــــلتخم ىلــــــعو روـــــهــمجلل ةـــــحوــــتفملا
 ،ةينورتكلإلا

 ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 93-22 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 تاـــــمدخ ريفوت وأ /و لالغتساو ءاشنإل ماعلا صيخرتلا حنم
 لباقملا غــــــلابم اذــــــكو ،روـــــهمجلل ةـــــينورتكلإلا تالاـــــصتالا
،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو يلاملا

،يناربيسلا نمألاب ةقلعتملا ةلهؤملا تاطلسلا تايصوت–

،طبضلا ةطلس تارارق–

 طورشلا رتفد بجومب اهب رّكذملا وأ ةّددحملا سيياقملا–
 ةقلعتملا كلت اميس ال ،تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاولو اذه
.ةيويدارلا تالاصتالاب

ةمدخلا لالغتسا ءدب ةرتف : ٤ ةداملا

 يراجتلا قالطإلا ةرشابمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 هاصقأ لجأ يف طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا تامدخلل

.طورشلا رتفد ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ةدحاو )1( ةنس

 صيــخرــت دــعــب ،ةــيــفاضإ ةدـــحاو )1( ةـنس ةرــتــف حــنــم نــكــمــي
 صـــيخرتلا بــــحاص ىلـــع بــــجي ،ةــــلاحلا هذــــه يف  .طــــبضلا ةــــــطلس

 ،اببسم  ،هتامدخل يراجتلا قالطإلا ةرتف ديدمت بلط ميدقت ماعلا
 ةرقفلا يف ةروكذملا ةيلصألا ةرتفلا ءاضقنا نم )2( نيرهش لبق
.ةداملا هذه نم ىلوألا

ةعورشملا ةسفانملا : ٥ ةداملا

 ةعورشـم ةسـفانم ةـسرامـمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزـتلي
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط هل نيسفانملا نيلماعتملا عم

نيلمعتسملا ةلماعم يف ةاواسملا : 6 ةداملا

 مهذاـفن نمضـيو ةيواسـتم ةـقـيرطب نولمعتسملا لماعي
 ةفافشو ةيعوضوم فورظ يفو نوناقلل اقبط تامدخلا ىلإ

.ةيزييمت ريغو



66  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 6
51م ٢٢0٢ ةنس ربوتكأ ٢

 ماــــــــعلا صــــيخرتلا بــــحاص اـــــهرفوي يــــتلا تاــــمدـخلا نوـــــكـت
 رـفوتـت نأ ةطيرـش ،كلذـب ابلط نوـمدـقـي نيذـلا لك ىلإ ةـحوـتـفم
 اـــــقبط ماـــعلا صــــيخرتلا بــــحاص اــــهددحي يـــتـلا طورــــشـلا مــــهيـف
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةيـليـلـحت ةبـساـحم كسم : ٧ ةداملا

 ةيليلحت ةبساحم كسم ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 لكب ةصاخلا جئاتنلاو تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا ديدحتب حمست

.ةرفوملا تامدخلا نم فنص

 مـــيظنتلاو عــــيرــــــشتلل اــــقبط ةــــبـساــــــحملا هذـــــه كـــــسـمـتو
.امهب لومعملا

تافيرعتلا ديدحـت : ٨ ةداملا

 قلعتملا كلذ اميس ال ،هــب لوــــمعملا عيرــــشتلا ةاــــعارـــم عـــم
: نم ماعلا صيخرتلا بحاص ديفتسي ،ةسفانملاب

،ةيقيوستلا هتسايس ديدحت يف ةيرحلا–

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راـعسأ دـيدحت يف ةيرحلا–

 ةفيرعتلا دـيدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
 بسحب اميسال تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلاو
.ةرفوملا تامدخلا مجح

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع ةمولعملا مدقت

 عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيامح : ٩ ةداملا
يصخشلا

 نامـضـب ةليـفكـلا ريبادتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ذخـتـي
 يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولـعـملا ةيرسو ةـيامـح
 فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي يتلاو اهزوحي يتـلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هيكرتشم ىلـع

ريفشتلاو زيمرتلا : 0١ ةداملا

 هتاراشإ زيمرتب موقي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي
 عـــــم زـــيمرت ةـــمدخ هـــيكرتشم ىلــــع حرــــتقي نأ وأ/و ةـــــصاخلا
.اهب لومعملا ةيـميظنتلاو ةينوـناقلا ماكحألا مارتحا

 اهحنمت ةصخر ىلع ءانب لوصحلا ،هيلع نيعتي كلذ عمو
 ليغشت لبق ريفشتلا لئاسوو قرط ىلع ةصتخملا ةطلسلا

.تاموظنملا هذه

 ةئيبلاو ةحصلا ةيامح : ١١ ةداملا

 تازـــيهجتلا راـــيتخا ماـــعلا صـــيخرتلا بـــحاص ىلـــع بــــجي
 ةمزاللا تاميلعتلا مارتحا عم ةمءالم رثكألا تايجولونكتلاو

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةئيبلاو ةحصلا ةيامحل
.امهب

ةماعلا تامولعملا : ٢١ ةداملا

 ةطلس فرصت تحت عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ةينقتلاو ةيلاملا اميس ال قئاثولا لكو تامولعملا عيمج طبضلا

 ةضورفملا تامازتلالل همارتحا نم دكأتلل ةيرورضلا ةيراجتلاو
 بجومب اذكو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا بجومب هيلع
.طبضلا ةطلس تارارق وأ ،اذه طورشلا رتفد

نيمأتلا ةيمازلإ : ٣١ ةداملا

 ةدـــــــم ةـــــلـيطو اذـــــه طورـــــشلا رـــتفد لوـــــــعفـم ناــــــيرـس روــف
 هـــتـيـــلوؤـسـم ماـــعـــلا صيـــخرــــتــــلا بحاص يطـغــــي ،هــــتـيــــحالص

 ســــمـت يــــتلا راــــطخألا نـــــع هــــتيلوؤسـم اذــــكو ةــــينـهملاو ةيندملا
 رتفد عوضوم تامدخلا لالغتساو ءاشنإل ةيرورضلا كالــــــمألا
 تازيهجتلاو اهزاجنإ يراجلا تآشـنملا كلذ يف امب اذه طورشلا
 نمـض بتتكت نيمأت دوـــقـع قـــيرط نـــع كلذو اــــهبيكرت يراجلا
.امهب لومعملا ميـظنتـلاو عيرشتـلا مارتحا

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا : ٤١ ةداملا

 لومـعـملا ةـيـئابـجلا ماـكـحألل ماعلا صيخرتلا بحاـص عضـخـي
 قوـــــــقـحلاو بـــــئارـضـلا لـــــك دــــــيدـسـت ،هـــــيلع بــــجي يلاــــتلابو .اـــــهـب
.هب لومعملا عيرشتلا يف ةررقملا موسرلاو

طورشلا رتفد ليدعت : ٥١ ةداملا

 ىـعدتـسا اذإ ام ةلاـح يـف طقـف ،اذه طورشلا رتفد ليدعت نكمي
 فـــــــــلكملا رــــــيزوــــــــلا فرــــــط نــــــم ةرداــــــبمب ،كـلذ ماــــــــعلا حــــــلاـصـلا

.طـبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب وأ ةينورتكلإلا تالاصتالاب

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا : 6١ ةداملا

 تاـــــــــقاـــــفتالا مارــــــــــتحاب ماـــــــعلا صــــــــــيخرـــــتلا بـــحاـص مزـــلُي
 داحتالا تابيترتو ةمظنأو حئاول اميس ال ةيلودلا تايقافتالاو
 لاجم يف ةيميلقإلا وأ ةدودحملا تامظنملاو تالاصتالل يلودلا
.رئازجلا اهيلإ يمتنت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

 ةــــطلس ،ةـــمظتنم ةــــفصب ،ماـــــعلا صيـــخرتلا بــــحاص ملــــعي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب طبضلا

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا : ٧١ ةداملا

 صوصنملا تابوقعلل ماعلا صيخرتلا بحاص ضرعتي
: لاثتمالا مدع ةلاح يف هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

،ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا ماكحأل–

،اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا ماكحألل–

.طبضلا ةطلس اهذختت يتلا تارارقلل–

يناثلا لصفلا

 تانايبلا نيزختو ةفاضتسا تامدخ ريفوت طورش
ةيباحسلا ةبسوحلا قيرط نع

ةيباحسلا ةبسوحلا ةمدخ بلط فلم نيوكت : ٨١ ةداملا

 موــــسرـــــملا بـــــجوــــمب ةـــــبوــــلطملا قــــئاثوـــــلا ىلإ ةــــــــفاــضإلاب
 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 93-22  مقر يذيفنتلا
 حــــنم طورـــش ددـــحي يذــــلا 22٠2 ةـــنس يــــفناج ٠1 قــــفاوملا
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 تاــــــمدخ رــــيفوت وأ /و لالـــــغتساو ءاـــــشنإل ماــــعلا صيــــخرتلا
 يلاملا لباقملا غلابم اذكو ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

 ىلــــع نّيـــعتي ،هـــب ةــــقلعتملا ةــــيونسلا ةــــمهاسملاو ىواــــتألاو
: ةيتألا قئاثولا طبضلا ةطلسل ميدقت ماعلا صيخرتلا بحاص

،طبضلا ةطلسل ماعلا ريدملا ىلإ هجوم بلط–

 عم لاصتالاب فلكُملاو ينوناقلا لثمملا نييعت ةلاسر–
.امهب ةصاخلا تانايبلا ديدحت

: عورشملل يراجتو ينقت فصو–

،ةعقّوتملا تامدخلل يليصفت فصو •

  ليصوتلا  قرطو ةيساسألا ةأشنملل ةيليصفت ةسدنه •
 ةيلامجإلا ةردقلاو تازيهجتلا عون اميس ال ديدحت عم ةاخوتملا
،ةطبترملا تايجمربلاو نيزختلل

 عــم بـــكرـــــملا ”pukcaB“ يـــطاـــــيتحالا خــــسنلا ماــــظن •
،نيزختلل ةصصخملا ةيلامجإلا هتردق دــيدحت

،اهدامتعا متيس يتلا تانايبلا نمأ ةمظنأ •

  ةيساسألا ةأشنملا فيضتست يتلا تالحملل فصو •
.)خلإ ،نمألا ،فييكتلا ،ةيئابرهكلا ةقاطلاب دملا ،ةحاسملا(

 تانايبلا نيزختو ةفاضتسا ةمدخ ريفوت : ٩١ ةداملا
 ةيباحسلا ةبسوحلا قيرط نع

 ةفاضتسا تاـــمدخ  رـــيفوت  ماــــعلا صـــيخرتلا بــــحاص  نـــــكمي
 ىلـــــــعو ،ةــــيباحسلا ةـــبسوحلا قــــيرط نــــع تاـــنايبلا نـــــيزــــختو
: ةيتآلا )3( ثالثلا لامعتسالا قرط بسح صوصخلا

 موــــــقي ةــــمدخ : )SaaI( ةــــمدخك ةــــيساسألا تآــــشنملا–
 هنئابز فرصت تحت عضوب اهلالخ نم ماعلا صيخرتلا بحاص
 مــــــــهتانايب ةــــــجلاعمل ةــــــيضارتفالا ةــــــيداملا دراوـــــــملا عوــــــــمجم
 هذــــــه عوـــــمجم ماـــــعلا صــــــيخرتلا بـــــحاص رــــــيديو .اهــــــنيزختو
.دراوملا

 صيخرتلا بحاص موقي ةمدخ : )SaaP( ةمدخك ةصنملا–
 نوكتت ةصنم هنئابز فرصت تحت عضوب اهلالخ نم  ماعلا

 يذيفنت طيحمو تانايب ةدعاقو ،قيبطتلا تادروم نم اميسال
 مـــــهتاـــــقيبطت ذـــــيفنتو رـــــييستو رـــــشنو رـــــيوـــــــطتب مـــــهل حــــمست
 ماعلا صيخرتلا بحاص ريديو .ةبستكملا وأ ةروطملا ةصاخلا
.اهلمكأب ةصنملا

 صيخرتلا بحاص  موقي ةمدخ : )SaaS( ةمدخك جماربلا–
 نم ةعومجم هنئابز فرصت تحت عـضوب اـــهلالخ نـــم ماـــعلا
 بحاص ريديو .بلطلا دنع اهمادختسا نكمي يتلا تاقيبطتلا
.تاقيبطتلا عيمج ماعلا صيخرتلا

تامدخلا ريفوت تايفيك - : 0٢ ةداملا

 تاـــــــمدخ رـــــيفوت ماـــــعلا صـــــيخرتلا بــــــحاص ىلـــــع بـــــجي
 ةيباحسلا ةبسوحلا قيرط نع تانايبلا نيزختو ةفاضتسا

 رتفد ماكحأ كلذكو ،امهب لومعملا  ميظنتلاو عيرشتلل اقبط
.اذه طورشلا

 نم رثكأ وأ ةمدخ ريفوت ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي
 اًقفو  ،اذه طورشلا رتفد نم 91 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلا
 داحتالا تاــيصوــت يف اــهــيـــلـــع صوصنملا راشتـــنالا جذاـــمـــنـــل
   اهب لومعملا ريياعملل ةيلودلا ةمظنملا /تالاصتالل يلودلا

: يف ةلثمتملاو

 ةيباحسلا ةبسوحلا رشن جذومن : ةصاخلا ةباحسلا–
 دراوم عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص هلالخ نم موقي يذلا

 .نّيعم نوبزل ةصصخم

 نـــم اــــيرـــصح ةـــــمدــــــختسمو ةــــحاـــتم تاــــمدـــــخلا نوــــكتو
 فرط نم دراوملا هذه رييستو ةبقارم متتو ،نوبزلا فرــط
.ريخألا اذه

 ةيباحسلا ةبسوحلا رشن جذومن : ةماعلا ةباحسلا–
 طيحم حارتقاب  ماعلا صيخرتلا بحاص هلالخ نم  موقي يذلا

 ،ىلثم ةقيرطب دراوملا يف كارتشالا هـيف نوـــكي يتاـــمولعم
 دودحم ريغ ددع عم ايضارتفا  كرتشم طيحملا اذــه نوـــكيو
 فرــط نـــم دراوـــملا هذــــه ةرادإو ةــــبقارم مــــتتو .نــــئابزــــلا نــــم

.ماعلا صيخرتلا بحاص

 ةيباحسلا ةبسوحلا رشن جذومن : ةنيجهلا ةباحسلا–
 طيحم  حارتقاب ماعلا  صيخرتلا بحاص هلالخ نم موقي يذلا

 .ةصاخلا ةـباـحسلاو ةـماــعــلا ةــباــحسلا لاــمــعــتسا نيب عــمــجــي
 تانايبلا لقن ةيناكمإو ةيقفاوتب نيجذومنلا نيذه حمسيو
.ةلمعتسملا تاقيبطتلاو

 هتآشنم ليصوت تايجاحل ،ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي
 وأ/و ةــــيكلس تالـــــصو رـــــجأتسي نأ ،تـــــنرــــتنإلاب ةـــــيساسألا

 تالاـــــــــصتالا ةـــــــــكبش لــــــماــــــعتم ىدـــــل ةــــيئاــــبرـــــهك ةـــــيكلسال
 عـيرشتلل اـــقبط ،لــــهؤملا روــــهمجلل ةـــحوتفملا ةــــينورــــتكلإلا
.هب لومعملا

ماعلا صيخرتلا بحاص تامازتلا : ١٢ ةداملا

 هطاشنل هتسرامم دنع ،ماعلا صيخرتلا بحاص عضخي
: ةيتآلا تامازتلالا ىلإ ،ماعلا هصيخرت عوضوم

 يمدقم عيمجل ةحاتملا تاردقلا بسحب هتامدخ ريفوت –
،ةعاجن رثكألا ةينقتلا لئاسولا  عضوب كلذو تابلطلا

 نامضو ينطولا بارتلا ىلع ةيساسألا هتآشنم ةماقإ –
 ةثيدحلا تاينقتلا جمدت يتلا تازيهجتلا قيرط نع اهئاشنإ

،ةديكألاو

 ىلــــــع اــــهنيزختو نـــــئابزلا تاـــــنايب ةـــــفاضتسا ناــــــمض –
،ينطولا بارتلا

 ةصاخلا تانايبلا كاهتنا مدعو ةيرسو ةمالس نامض –
،هيكرتشمب

 اًصيصخ ةنلعملا ةيساسألا تآشنملا ربع تامدخلا ريفوت –
،اذه طورشلا رتفد عوضوم ةمدخلل
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 لك ىلع ةقبطملا راعسألا نع ةحضاو ةمولعم ميدقت –
 يأــب هــنئابزو هــيكرتشمل اـــهغالبإ لالـــخ نـــم ةرـــفوم ةــــمدخ
.ينورتكلإلا هعقوم ىلع اميس الو ،ةبسانم ةليسو

 تانايبلل “pukcaB“ يطايتحالا خسنلا ظفحل لح نامض –
،اهنيزخت وأ اهتفاضتسا مت يتلا

،نيكرتشملا فيرعت فلم ةماقإ –

،نيكرتشملا تانايب مادختسا وأ فشك مدع –

  عوضوم لوح ةددحمو ةحضاو ةراشإ هيكرتشم ءاطعإ –
،هتامدخ ىلإ ذافنلا قرطو

 يأب مايقلا نع عانتمالاب كولسلا نسح دعاوق مارتحا –
 يرفوم وأ نيكرتشملا هاجت كلذ ناك ءاوس عورشم ريغ لمع
 ةبسوحلا قيرط نع تانايبلا نيزختو ةفاضتسا تامدخ
،نيرخآلا ةيباحسلا

 ةبسنلاب اهنولمحتي يتلا تايلوؤسملاب هيكرتشم مالعإ –
  ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط هنوجتني يذـلا ىوـتحملل
.اهب لومعملا

.يناربيسلا نمألل ماظن عضو –

 صيخرتلا ديدجت مدع وأ بحس وأ طاشنلا فقوت ةلاح يف
 ىلإ تاـــنايبلا ةداـــعإب ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص مزلُي ،ماــــعلا

.اًيئاهن اهفذحب مايقلاو اهكلام

 اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا : ٢٢ ةداملا
 اهنمأو

ةيرارمتسالا ١ .٢٢

 تامدخ ريفوت فيقوت ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي ال
 ةيباحسلا ةبسوحلا قيرط نع تانايبلا نيزختو ةفاضتسا
 ةوـــق ةـــلاح يف الإ ،طـــبضلا ةـــطلس نـــم قـــبسم صـــيخرت نود
.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا كلذو ،انوناق ةنياعملا ةرهاق

 ةيعونلا  ٢ .٢٢

 قيقحتل لئاسولا لك عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
 سيياقملل ةقباطم نوكت تامدخلل ةبسنلاب ةيعون تايوتسم
 . داحتالا سيياقم اهنم ةصاخ ،ةيلودلاو ةينطولا

رفوتلا ٣ .٢٢

 هتامدخ ريفوت ماود نامض ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ةلاح يف ادع ام مايأ 7 ىلع مايأ 7و ةعاس ٤2 ىلع ةعاس ٤2
 .ةرهاقلا ةوقلا

 ةليفكلا ةيرشبلاو ةينقتلا لئاسولا عضي نأ هيلع بجيو
 فالــــــت وأ لـــــمع فـــــيقوت وأ صـــــئاقنلل بــــــقاوع كاردـــــتساب
.هتابيكرت

تامدخلا نمأ  ٢٢.٤

 ةيجمربلا تايلآلا عضو ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 تاــــــنايبلا نـــــمأ ناـــــمض ىلإ فدـــــــهت يــــــتلا ةـــــمزالــلا ةـــــيداــــملاو
 ةـــــــبسوحلاب ةـــــطبترملا ةــــيساسألا تآـــــشنملاو تاـــــقيبطتلاو
: يتأي امب قلعتي اميف ،صوصخلا ىلعو ،ةيباحسلا

 عــضو لالـــخ نـــم اـــميس ال ،اهـــتيرسو تاـــنايبلا ةــــمالس–
،تاقورخلاو تاديدهتلا فلتخم عنمل ةمولعملا نمأ تايلآ

 ةأشنملا مضت يتلا تالحملل يطيحملاو يداملا نمألا–
 نــــع ةـــمجانلا رارــــضألاو قــــئارحلا دــــض اـــــميس ال ،ةـــــيساسألا

.ةيوجلا لاوحألا ءوس

تامدخلا قيوست : ٣٢ ةداملا

 هتاقالع راطإ يف ،صرحي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع
: نأشب تامازتلالا مارتحا ىلع ،ةيدقاعتلا

 ،هيكرتشمو هنئابز تامولعملاو تانايبلا ةمالسو نمأ–

.اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس مارتحا–

 ،لاوــــــحألا عــــــيمج يف ،ماـــــعلا صـــــيخرتلا بـــــحاص ظــــفتحي
.هيكرتشمو هنئابزل تامدخلا ريفوت ةيلوؤسمب

ثلاثلا لصفلا

 تانايبلا نيزختو ةفاضتسا ةمدخ لالغتسا طورش

ةيباحسلا ةبسوحلا قيرط نع

مهتيامحو نيكرتشملاو نئابزلا ىلع فرعتلا : ٤٢ ةداملا

فرعتلا ١ .٤٢

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

 ةيمسر فـــيرعت ةـــقيثو نـــم ةـــخسنو ،بـــــقللاو ءاــــمسألا–
،نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب

 يــساسألا نوـــناقلا وأ يراــجتلا لـــجسلا نـــم جرـــختسم–
.نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب

 اقبط ،ةمدخ يأ ريفوت لبق فرعتلا اذه متي نأ بجي
.نوناقلا نم 161 ةداملل

 تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي
 ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع يوتحت ةيمقر

: هيكرتشم عيمجل

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

،ناونعلا –

،نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب ةكرشلا مسا –



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 666  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربوتكأ ٢ 54

 يـــساسألا نوـــناقلا وأ يراـــجتلا لـــجسلا نـــم جرــــختسم –
،نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب

،كارتشالا خيرات –

.ةرفوملا تامدخلا وأ ةمدخلا –

 تامولعملا ةقد نم دكأتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
.بتتكملا فرط نم ةمدقملا

تانايبلا  ةيّرس ٢ .٤٢

 يـــــــتلا رــــــيبادتلا ذاــــــــختاب ماــــــعلا صــــــيخرتلا بــــــــحاص مزــــــتلي
 نـــع اهزوــــحي يـــتلا تاــــمولعملا ةـــــيرس نـــــمضت نأ اــــهنأش نــــم
 تابيترت يأ عضوب حمسيّ الأو مهتانايب ةيّرسو هيكرتشم
 ةينورتكلإلا تالدابملاو تاملاكملا ةبقارم وأ ضارتعا ضرغب
 ،ةيئاضقلا ةـــطلسلا نــــم قـــــبسم صيخرت نود تاـــــنايبلا وأ

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط

 ىلع هناوعأ علطي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع ّنيعتي
 نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي يتلا تامازتلالا
 .ةينورتكلإلا تالدابملاو تانايبلا ةيرس مارتحا مدع ةلاح يف اهل

تامدخلا ةيدايح ٤٢.٣

 ىوتحم ءازإ هتامدخ دايح ماعلا صيخرتلا بحاص نمضي
.ةيساسألا هتآشنم ىلع ةلسرملا تامولعملا

 ةيرورــضلا رـــيبادتلا عـــيمج ذاـــختاب ،اـــضيأ ،هـــسفن مزـــليو
 ةـــلسرملا لـــئاسرلا ىوـــتحم ءازإ هـــيمدختسم داـــيح ناـــمضل
 امهم ،زييمت نود تامدخلا ةياغلا هذهل مدقيو ،هـــتآشنم ربع
 ةـــــلسرملا ةــــينورـــتكلإلا تالاــــــصتالا لـــــكش وأ ةـــــعيبط تـــــناك
 ةــــــعجانلا تاـــبيترــــتلا ذــــخـــتيو ،ةـــلمعتسملا اــــيجوــــلوــــنكتلاو
.ةمالسلا اهل نمضيل

 ينطولا عافدلا لجأ نم ةمزاللا تاميلعتلا : ٥٢ ةداملا
يمومعلا نمألاو

 عيرشتلل اقبط ةباجتسالاب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 يفو ةيباجيإ ةفصب ةصتخملا تاطلسلا رماوأل هب لومعملا
 عافدلا اهضرفي يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ نم لاجآلا برقأ
 ةـيـئاضقـلا ةـطــلسلا تاــيــحالصو ،يموــمــعــلا نــمألاو ينــطوــلا

: يتأي امب قلعتي اميف ةصاخ ةيرورضلا لئاسولا مادختساب

 تالاصتالا تامدخ لامعتسا نأشب تايولوألا مارتحا –
،ئراوطلا تالاح يف وأ عازن ةلاح يف ةينورتكلإلا

 بحاصل ةــــيساسألا تآشنملا نيب يـنــــيـبــــلا لـــــيـصوـــــتـلا –
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا تآشنم عم ماعلا صيخرتلا

 ماـــــعلا صــــيخرتلا بــــحاصل ةــــــيساسألا تآــــــشنملا رـــــيخست –
 نع رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع ءانب نمألا تاجاحل

،ةيئاضقلا ةطلسلا

 بوــتــكــم قــبسم صيــخرـــت ىلع ءاـــنـــب ةدـــعاسملا ميدـــقـــت –
 ينيبلا ليصوتلا )i( حامسلاب ،ةيئاضقلا ةطلسلا نع رداص
 تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذافنلا )ii(و هتازيهجت ىلإ ذافنلاو
 بوجو عم ،ماعلا صيخرتلا بحاص اهزوحي يتلا ىرخألا
،تائيهلا فرط نم ينهملا رسلا مارتحا

 ضيوعت عفد ةطيرش ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا –
 .عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر ةراسخو مءالتي

 لامعألا يف هتمهاسم نع ماعلا صيخرتلا بحاص ضوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ ةدراولا

 ةــماـقإو تانايبلا ظفحب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلي امك
 ىلإ ةمدقملا تامدخلا ىلإ ذافنلاب ةقلعتملا ثادحألا لجس
 اذه يف نوديو  ،لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط ،هيكرتشم
  ةنس ةدم لالخ هعبتت نمضت ةقيرطب ذافنلا خيرات لجسلا
 لـــــثم ةــــمئالملا تاـــمولعملا لـــــك ،ضرــــغلا اذــــهل ،ددــــــحيو .)1(
 عالطالا نكمي الو .ذافنلا ةعاسو خيراتو ،كرتشملا فيرعت
 ةـــلوخملا نــمألا حـــلاصم فرــط نـــم ّالإ تاـــمولعملا هذــــه ىلـــع
 ةصتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا نم صيخرت ىلع ءانب انوناق
.هب لومعملا  عيرشتلل اقبط

عبارلا لصفلا

ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةماعلا ةيلوؤسملا : 6٢ ةداملا

 ،ةمدخلا ريس نسح نع لوؤسملا وه ماعلا صيخرتلا بحاص
 اذــــه طورــــــشلا رـــتفد يف ةدراوـــــــلا تاــــمازــــتلالا مارـــتحا نــــع اذـــكو
 ةـــيميظنتلاو ةـــيعيرشتلا ماــــــكحألاو ئداـــــبملا مارـــتحا نــــــع اذـــــــكو
.اهب لومعملا

ماعلا صيخرتلا بحاص ةيلوؤسم : ٧٢ ةداملا

 ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسملا وه ماعلا صيخرتلا بحاص
 لمحتبو ةمدخلا ريفوت صخي اميف ،نوناقلا ماكحأل اقبط

 هصـــئاقن نـــع اــميس ال ،مـــجنت نأ لــمتحـملا نـم يــــتلا رارضألا
.ةمدخلا صئاقن نع وأ هيمدختسم نع وأ

 ةبقارملاو مالعإلا : ٨٢ ةداملا

اهميدقت بجاولا تامولعملا ٨٢.١

 ،طـــبضلا ةـــطلس غيلبتب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
: ةيتآلا تامولعملاب اهددحت يتلا لاـــجآلاو لاـــكشألا قـــفو

 )POP( دوجولا طاقنل ةيفارغجلا تايثادحإلاو نيوانعلا –
 ةـــحوتفملا ةـــينورتكلإلا تالاـــصتالا ةــــكبشب لاصتالا قرــــطو
،روهمجلل

 ،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو –

،تامدخلا ريفوتب ةصاخلا ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا –
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 سماخلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ةغل : ٩٢ ةداملا
.ةيسنرفلابو ةيبرعلاب اذه طورشلا رتفد ررحي

نطوملا رايتخا : 0٣ ةداملا
 ،يعامتجالا هرقم يف ماعلا صيخرتلا بحاص نطوم نوكي

.................................................................................ـــــب نئاكلا

 قحالملا : ١٣ ةداملا
.اذه طورشلا رتفد نم أزجتي ال اءزج ةقفرملا قحالملا لكشت

..................................... يف رئازجلاب ررح



: هعّقو
ماعلا صيخرتلا بحاصل ينوناقلا لثمملا

هيلع قدوصو ئرق

 يأ وأ اهيلع قداصم ةيونسلا ةيلاملا ةلاحلا نع ةخسن –
 يونسلا يبساحملا جتانلاو هلامعأ مقر غلبم تبثت ةقيثو
،ةلاحلا بسح ،ماخلا

،نئابزلا ددع –

 بحاص اهربتعي وأ طبضلا ةطلس اهبلطت ةمولعم يأ –
.ةمئالم ماعلا صيخرتلا

 صيخرتلا بحاصل يساسألا نوناقلا يف ليدعت ةلاح يف
 لــجأ يف طبضلا ةـــطلس غالـــبإ رـــيخألا اذــه ىلـــع نيـــــــعتي ،ماــــعلا

.ليدعتلا خيرات نم ءادتبا ،)1( ًارهش زواجتي ال

ةبقارملا ٨٢.٢

 تاـــــبقارملا عـــيمج ءارــــجإب ةــــلّوخملا يه طــــبضلا ةـــــطلس
 نم انوناق لهؤم صخش يأ قيرط نع وأ  اهناوعأ قيرط نع
.ماعلا صيخرتلا لامعتسا طورش مارتحا عم ،اهفرط

١. ـه قحلملا



تامولعملا ةرامتسا



moN : ................................................................................................................................................................................ : بقللا

s( monérp( : ........................................................................................................................................................ : )ءامسألا( مسالا

.................................................................................................................................................................... : داليملا ناكمو خيرات

........................................................................... )ةيلصألا( ةيسنجلا............................................................ : )ةيلاحلا(  ةيسنجلا

..............................................................................................و .............................................................................................. : نبا

.................................................................................................................................................. : ينوناقلا لثمملل لماكلا ناونعلا

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

............................................................................................................................................................... : يعامتجالا رقملا ناونع

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

........................................................................... : سكافلا .............................................................................................. : فتاهلا

........................................................................................................................................................................................... :ةنهملا

........................................................................................................................................... : )ةسسؤملا لخاد(  ةفصلا وأ ةفيظولا

.................................................................................................................................................................. : تالهؤملاو تاداهشلا

.......................... يف .................... ــب ررح



عيقوتلاو متخلا
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٢.ـه قحلملا

دهعت  ةلاسر



  ماعلا ريدملا ديسلا ىلإ

 ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل



دهعت ةلاسر : عوضوملا

 لثمملا......................ةديسلا /ديسلا ،هاندأ )ة(يضمملا انأ
................................................................... ةكرشل ينوناقلا

 ايمسر مزتلأ ............................................ـب اهرقم نئاكلا
 ءاشنإ طورش ددحي يذلا طورشلا رتفد ماكحأ ىلإ لاثتمالاب

 قيرط نع تانايبلا نيزختو ةفاضتسا تامدخ لالغتساو
 ةـــــــيمـــيظنتلاو ةـــــيعيرـــــــــشتلا ماـــــكحألاو ةــــيباــــــحسلا ةــــــبسوــحلا
.اهب  لومعملا

 ريدقتلا تارابع قئاف ،ماعلا ريدملا ديسلا ،ينم اولبقت

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

عيقوتلاو متخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و قحلملا

 ءاشنإ طورش ددحي طورش رتفد

ءادنلا زكارم تامدخ لالغتساو

لّوألا لصفلا

طورشلا رتفدل ةماع ماكحأ

تاحلطصملا : ىلوألا ةداملا

تاحلطصملا فيرعت .١.١

 ٤٠-81 مـــقر نوـــناقلا يف ةدراوــــلا فـــيراعتلا ىلـــع ةوالــــع
 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا
 تالاـــصتالاو دـــيربلاب ةـــقلعتملا ةــماعلا دـــعاوقلا ددـــحي يذـــلا
 تاـــحلطصم ،اذـــه طورـــشلا رـــتفد يف لـــمعتست ،ةـــينورتكلإلا

: يتآلاك مهفت نأ بجي

 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعت :”طبضلا ةطلس“
 نوـناــقــلا نــم 11 ةداملا بــجوــمب تـئـشـنأ يـتـلا ةـيـنورــتـــكــلإلا

 وــياــم ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مـــقر
.هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس

 هـــحنمت يذــــلا ماــــعلا صـــــيخرتلا ينعي : “ماعلا صيخرتلا“
 حــمسي يذــلا ،ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالاو دــيرـــبـــلا طـــبض ةـــطـــلس

 ءادنلا زكارم تامدخ ريفوت وأ/و لالغتساو ءاشنإب هبحاصل
.يرئازجلا بارتلا ىلع

: اذه طورشلا رتفدل )2( نيقحلملا دحأ ينعي “قحلملا“

،تامولعملا ةرامتسا : 1.و قحلملا –

.دهعت ةلاسر : 2.و قحلملاو –

 )اهقحالم اهيف امب( ةقيثولا هذه ينعي : ”طورشلا رتفد“
 ءاشنإ نكمي اهبجومب يتلا تايفيكلاو طورشلا ددحت يتلا

 نوناقلل اقبط ءادـــنلا زـــكارم تاـــمدخ رـــيفوت وأ /و لالـــــغتساو
.طبضلا ةطلس تارارقو ةيقيبطتلا هصوصنو

 ،عقوتم ريغ ،مواقي ال ثدـح لـــك ينعت : ”ةرـهاقلا ةوـــقلا“
 ةيعيبطلا ثراوكلا اهنم اميس ال ،فارطألا ةدارإ نع جراخو
.تابارضإلا وأ برحلا ةلاح وأ

 ةيتامولعملا ةمظنألا عومجم ينعت : ”ةيساسألا تآشنملا“
 اـــــهلمعتسي يـــتلا ،ةــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالصاوملا ةـمظنأو

.هب صاخلا ماعلا صيخرتلا راطإ يف ماع صيخرت بحاص

 رـــــــــيفوــــت ضرـــــــــغب ةأـــــــيهم ةــــــحاــــــسم يــــــنعي : ”ءادـــــنلا زـــــكرم“
 ،يسيئرلا اهطاشن لثمتي يتلاو دُعب نع تامدخ وأ تامولعملا
 ىلع فتاهلاب درلا يف ،دُعب نع نيلغشم ةدع فرط نم سرامملا

 اًقفو تالاصتالا نم ريبك ددع ءارجا وأ تاملاكملا نم ريبك ددع
.نئابز ةدع وأ نوبز باسحل ددحم ءارجإل

 نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا ينعي : ”نوناقلا“
 ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

 داــــــفتسا يونعم وأ يــــعيبط صـــخش لــك ينعي : ”لماعتملا“
 ريفوت وأ/و لالغتساو ءاشنإ نامض لجأ نم ماع صيخرت نم
 يف اهيلع صوصنملا ماكحألا مارتحا لظ يف ءادنلا زكارم تامدخ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

 ماعلا صيخرتلا بحاص ينعي : “ماعلا صيخرتلا بحاص“
 ،]…[ ةكرش ،]…[ ةكرش : يأ ،ءادنلا زكارم تامدخ رفوي يذلا

 )يرئازج رانيد ...( هردق لامسأرب ،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ
 يراــجـتلا لــجـسـلل يـنـطوــلا زـــكرـــملا يـف ةـــّلــجـسـملا جد ]…[
. ]…[ مقر تـحـت

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي : ”داحـتالا“

 يلودـــــلا داــــــحتالا حــــــئاوــــــل يف ةدراوـــــــــلا فـــــــيراــعتلا ١.٢
تالاصتالل

 رتفد يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
 داحتالا حئاول يف ةدراولا فيراعتلل ةقباطم ،اذه طورشلا
.ةحارص كلذ نع ةصاخ ماكحأ درت مل ام ،تالاصتالل يلودلا

طورشلا رتفد عوضوم : ٢ ةداملا

 لالغتساو ءاشنإ طورش ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي
 يف اهنع صوصنملا ماكحألا مارتحا لظ يف ءادنلا زكارم تامدخ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا
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ةيعجرملا صوصنلا : ٣ ةداملا

 رتفد عوضوم ءادنلا زكارم تامدخ ريفوت نامض بجي
 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لظ يف اذه طورشلا

.اهب لومعملا ةيلودلاو ةينطولا سيياقملاو

 مارتحاب صوصخلا هجو ىلع ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
: ةيتآلا صوصنلا

 7931 ماـع لّوألا عـيبر لّوأ يف خرؤــملا 3-77 مـقر رـمألا–
،تاعربتلا عمجب قلعتملاو 7791 ةنس رياربف 91 قفاوملا

 ٤2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-3٠ مقر رمألا–
 لدعملا ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

،ممتملاو

 ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةـقبطملا دــعاوقلا ددــحي يذـــلا ٤٠٠2 ةــنس وــينوي 32 قــفاوملا

،ممتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع

 ٥2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا–
 ةــــــسرامم طورـــــشب قـــــلعتملاو ٤٠٠2 ةــــــنس تـــــشغ ٤1 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 92 يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا–
 ،شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٥2
،ممتملاو لدعملا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش ٤1 يف خرؤملا ٤٠-9٠ مقر نوناقلا–
 نم ةياقولل ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو 9٠٠2 ةنس تشغ ٥
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

 63٤1 ماع ناضمر 82 يف خرؤملا 21-٥1 مقر نوناقلا–
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو ٥1٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا

 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا–
 ةـــماعلا دـــــعاوقلا ددـــــحي يذـــــلا 81٠2 ةــــنس وــــيام ٠1 قـــــفاوملا
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا–
 يف نييعيبطلا صاخشألا ةيامحب قلعتملا 81٠2 ةنس وينوي ٠1
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم

 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خرؤملا ٤٠-٠2 مقر نوناقلا–
،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس سرام ٠3

 ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
 نمألا دعاوق ددحي يذلا 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع
 ،ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا
،ممتملاو لدعملا

 مرحم 92 يف خرؤـملا 6٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 ىوتحم ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1 ماـع
 تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

 ماـع مرحم 92 يف خرؤـملا 7٤2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا–
 رييست تايفيك ددحي يذلاو 81٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٠٤٤1

 ةــــــــلماشلا ةـــــمدــــــــخلاو دــــــيرــــبلل ةــــــلماـــشلا ةــــــــمدـــــخلا مــــــــــعد قودــــــــنص
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

 ةيناثلا ىدامج 3 يف خّرؤــــملا ٤٤-12 مـقر يذيفنتلا موـــــسرملا–
 ماـــظن ددحي يذلاو 12٠2 ةنس يفناج 71 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 تاــــــكــــــبشلا عاوــــــنأ نـــم عوــــن لــــك ىلـــع قــــبــــــطملا لالــــغــــــتسالا
 تالاــــــصتالا تاـــــمدـخ فـــــلتخم ىلــــــعو روــــــهمجلل ةـــــحوــــتفملا
 ،ةينورتكلإلا

 ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 93-22 مقر يذيفنتلا موــــسرملا–
 طورش ددحي يذلاو 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 تاـــــمدــــخ ريفوت وأ /و لالغتساو ءاشنإل ماعلا صيخرتلا حنم
 لباقملا غـــــلابم اذـــــكو ،روــــهمجلل ةــــينورــــــتكلإلا تالاـــــصتالا
،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو يلاملا

،يناربيسلا نمألاب ةقلعتملا ةلهؤملا تاطلسلا تايصوت–

،طبضلا ةطلس تارارق–

 طورشلا رتفد بجومب اهب ّركذملا وأ ةّددحملا سيياقملا–
 ةقلعتملا كلت اميسال ،تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاولو اذه
.ةيويدارلا تالاصتالاب

ةمدخلا لالغتسا ءدب ةرتف : ٤ ةداملا

 يراجتلا قالطإلا ةرشابمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 هاصقأ لجأ يف طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا تامدخلل

 طورشلا رتفد ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ةدحاو )1( ةنس
.اذه

 صــــيخرت دــــعــب ،ةيفاضإ )1( ةدــــحاو ةنس ةرـــتف حـــنم نـــكمي
 صيخرتلا بحاص ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو .طبضلا ةطلس

 ،اببسم ،هتامدخل يراجتلا قالطإلا ةرتف ديدمت بلط ميدقت ماعلا
 ةرقفلا يف ةروكذملا ةيلصألا ةرتفلا ءاضقنا نم )2( نيرهش لبق
.ةداملا هذه نم ىلوألا

ةعورشملا ةسفانملا : ٥ ةداملا

 ةعورشـم ةسـفانم ةـسرامـمب ماعلا صيخرتلا بحاص مزـتلي
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط هل نيسفانملا نيلماعتملا عم

نيلمعتسملا ةلماعم يف ةاواسملا : 6 ةداملا

 مهذاـفن نمضـيو ةيواسـتم ةـقـيرطب نولمعتسملا لماعي
 ةفافشو ةيعوضوم فورظ يفو نوناقلل اقبط تامدخلا ىلإ

.ةيزييمت ريغو

 ماــــعلا صـــيخرتلا بــــحاص اهرــفوي يتلا تاـــمدـخلا نوـــــكـت
 نأ ةـــطيرـش ،كلذـب اــبلط نوـمدـقـي نيذـلا لــــك ىلإ ةـــــحوـتـفم
 ماعلا صيخرتلا بـحاص اهددحي يتـلا طورشـلا مهيـف رـفوتـت

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط
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ةيـليـلـحـت ةبـساـحم كسم : ٧ ةداملا

 ةيليلحت ةبساحم كسم ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي
 لكب ةصاخلا جئاتنلاو تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا ديدحتب حمست

.ةرفوملا تامدخلا نم فنص

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةـبـساـحملا هذـه كسـمـتو
.امهب

تافيرعتلا ديدحـت : ٨ ةداملا

 قلعتملا كلذ اميسال ،هب لومعملا عيرشتلا ةاــــعارـــم عم
: نم ماعلا صيخرتلا بحاص ديفتسي ،ةسفانملاب

،ةيقيوستلا هتسايس ديدحت يف ةيرحلا–

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راـعسأ دـيدحت يف ةيرحلا–

 ةفيرعتلا دـيدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
 بسحب اميسال تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلاو
.ةرفوملا تامدخلا مجح

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع ةمولعملا مدقت 

 عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيامح : ٩ ةداملا
يصخشلا

 نامـضـب ةليـفكـلا ريبادتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ذخـتـي
 يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولـعـملا ةيرسو ةـيامـح
 ةدـــــحو يف اــــهجردــــي وأ اـــــهجلاــــعي يـــتلاو اـــــــهيلـع زوــــحي يــــتـلا
 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اــقبط هــيكرتشم ىلــــع فرـــعتلا

.امهب

ريفشتلاو زيمرتلا : 0١ ةداملا

 هتاراشإ زيمرتب موقي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي
 عــم زــيــمرــت ةــمدــخ هــيــكرـــتشم ىلع حرـــتـــقـــي نأ وأ/و ةصاخلا
.اهب لومعملا ةيـميظنتلاو ةينوـناقلا ماكحألا مارتحا

 اهحنمت ةصخر ىلع ءانب لوصحلا ،هيلع نيعتي كلذ عمو
 هذه ليغشت لبق ريفشتلا لئاسوو قرط ةصتخملا ةطلسلا
.تاموظنملا

 ةئيبلاو ةحصلا ةيامح : ١١ ةداملا

 تازـــــــيهـــجتلا راـــــيــتخا ماــــــعلا صـــــيخرـــــتلا بـــــحاــــص ىلــــــع
 ةمزاللا تاميلعتلا مارتحا عم ةمءالم رثكألا تايجولونكتلاو

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةئيبلاو ةحصلا ةيامحل
.امهب

ةماعلا تامولعملا : ٢١ ةداملا

 ةطلس فرصت تحت عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزلُي
 ةينقتلاو ةيلاملا اميس ال قئاثولا لكو تامولعملا عيمج طبضلا

 ةضورفملا تامازتلالل همارتحا نم دكأتلل ةيرورضلا ةيراجتلاو
 بجومب اذكو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا بجومب هيلع
.طبضلا ةطلس تارارق وأ ،اذه طورشلا رتفد

نيمأتلا ةيمازلإ : ٣١ ةداملا

 ةدــــــــم ةــــلـيطو اذـــــه طورـــــشلا رـــــتفد لوـــــــــــعفـم ناــــــــيرـــــس روــــــــف
 ةيندملا هتـيلوؤـسـم ماعلا صيخرتلا بحاص يطـغي ،هتـيحالص
 كالـــــمألا ســــمـت يـــتلا راــــطخألا نــــــع هـــــتيلوؤسـم اذـــــكو ةـــــينـهملاو
 طورشلا رتفد عوضوم تامدخلا لالـــغتساو ءاـــشنإل ةــــيرورضلا

 يراجلا تازيهجتلاو اهزاجنإ يراجلا تآشـنملا كلذ يف امب اذه
 مارتحا نمـض بتتكت نيمأت دوـــقـع قـــيرط نــــع كلذو اـــــهبيكرت
.امهب لومعملا ميـظنتـلاو عيرشتـلا

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا : ٤١ ةداملا

 لومـعـملا ةـيـئابـجلا ماـكـحألل ماعلا صيخرتلا بحاـص عضـخـي
 قوـــــــقـحلاو بــــــئارـضـلا لــــــك دـــــــيدـسـت ،هــــــيلع بــــــجي يلاــــــتلابو .اـــــــهـب
.هب لومعملا عيرشتلا يف ةررقملا موسرلاو

طورشلا رتفد ليدعت : ٥١ ةداملا

 اذإ اــم ةــــلاـح يـف طــــقـف ،اذـــه طورـــشلا رـــتفد لـــــيدعت نــــكمي
 رـــــيزولا فرـــــط نـــــم ةرداـــــبمب ،كـلذ ماــــــعلا حـــــلاصـلا ىـــــــعدتـسا
 نــــم حارــــتقا ىلع ءاــــنب وأ ةــــينورتكلإلا تالاــــصتالاب فــــلكملا

.طـبضلا ةطلس

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا : 6١ ةداملا

 تاـــــــقافتالا مارــــــتحاب ماــــــعلا صــــــيخرــــتلا بــــــحاص مزــــــلُي
 تاـــبيترتو ةـــمظنأو حـــئاول اــــميس ال ةـــيلودلا تاـــيقافتالاو
 ةيميلقإلا وأ ةدودحملا تامظنملاو تالاصتالل يلودلا داحتالا

 اهيلإ يمتنت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا لاجم يف
.رئازجلا

 ةــطلس ،ةـــمظتنم ةـــفصب ،ماــــعلا صــــيخرتلا بـــحاص مــــلعي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب طبضلا

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا : ٧١ ةداملا

 صوصنملا تابوقعلل ماعلا صيخرتلا بحاص ضرعتي
: لاثتمالا مدع ةلاح يف هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

،ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا ماكحأل–

،اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا ماكحألل–

.طبضلا ةطلس اهذختت يتلا تارارقلل–

يناثلا لصفلا

ءادنلا زكارم تامدخ ريفوت طورش

ءادنلا زكارم تامدخ بلط فلم نيوكت :٨١ ةداملا 

 يذيفنتلا موسرملا بجومب ةبولطملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلابو
 قـفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ةـــــيناــثــلا ىداــــــمــج 7 يـــف خّرؤـــــملا 93-22 مــــقر
 ماـــعلا صــــيخرتلا حنم طورــــش ددـــحي يذـــــلا 22٠2 ةـــنس يــــفناج ٠1
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 ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت وأ /و لالغتساو ءاشنإل
 ةــــــمهاسملاو ىواـــــتألاو يلاــــملا لـــــباقملا غــــــلابم اذـــــكو ،روــــــهمجلل
 نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع نيــعتي ،هــــب ةـــقلعتملا ةــــيونسلا

: ةيتآلا قئاثولا طبضلا ةطلسل مدقي

،طبضلا ةطلسل ماعلا ريدملا ىلإ هجوم بلط –

 ةلصلا تاذ تايجمربلاو ةصنملا(  ينقتلا  لحلا فصو –
 ددعو لاصتالا قفدت ةعرسو عونو ،تنرتنإلل ذافنلا رّفومو
 ،ةلمتحملا ةيوناثلا عقاوملا نيوانع اذكو )ةاخوتملا عقاوملا

 لاصتالا نع لوؤسملاو ينوناقلا لثمملا نييعت ةلاسر –
.مهب ةصاخلا لاصتالا تانايب ديدحت عم

ءادنلا زكارم تامدخ ريفوت : ٩١ ةداملا

: يتأي امب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي

 ةقيرطب ذافنلا يبلاط عيمجل تامدخلا ىلإ ذافنلا ريفوت–
 عضو لالخ نم ينطولا بارتلا ةفاك ىلع ةيزييمت ريغو ةلداع
،ةعاجن رثكألا ةينقتلا لئاسولا

: صوصخلا ىلعو ،ةمئالملا تازيهجتلاو تادعملاب دوزتلا–

 تاـــملاكملل ةـــلاّعفلا ةـــجلاعملا نـــمضي يـــفتاه دروــــم •
،ةرداصلاو ةدراولا

 ةــيفاك نـــيزخت ةـــعسب ةـــينورتكلإ فـــيشرأ ةـــحاسم •
،ةلدابتملا تامولعملا نم )1( ةنس ةدمل

 تازيهجتلا ةيلالقتسا نمضت يتلا ةقاطلا تازيهجت •
.يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ةلاح يف

ىوتحملاب فلكملاب ةقلعتم تامازتلا : 0٢ ةداملا 

 ىوـــــتحمب فـــــلكم نييـــــعتب ماـــــعلا صــــــيخرتلا بـــــحاص مزــــــتلي
 ميدقتبو )”ىوتحملاب فلكم“ صنلا بلص يف ىعدي( تامولعملا

 يألو دقاعتم لكل ةيئاقلت ةفصب هب ةصاخلا لاصتالا تامولعم
.كلذ بلطي رخآ فرط

 ىوتحم نع ريغلا هاجت لوؤسم ىوتحملاب فلكملا نوكيو
 ىلع رهسيو .ماعلا صيخرتلا بحاص فرط نم لغتسملا ةمدخلا
 رتفد يف ةددحملا ةمدخلا ىوتحمب ةقلعتملا تامازتلالا مارتحا
.اذه طورشلا

: ةيتآلا طورشلا ءافيتسا ىوتحملاب فلكملا ىلع بجي

،ةيسنجلا يرئازج نوكي نأ –

،دشرلا نس غلبي نأ –

.ةيندملا هقوقحب عتمتلا –

 يأب طبضلا ةطلس راطخإب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي

.ىوتحملاب فلكملا ةيوهب قلعتم رييغت

.ىوتحملا نع الوؤسم ينوناقلا لثمملا ىقبي

 يلـــــــمعتسمو نــــــئابزلا هاـــــجت تاـــمازـــــتلالا : ١٢ ةداـــــملا
تامدخلا

 تامازتلالا عيمج مارتحاب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي

 اــمهب لوـــمعملا مــيظنتلاو عـــيرشتلا يف اـــــهيلع صوــــــصنملا

 ىلع مزـــتليو هـــــتامدـخل نــــيرخآلا نيــــلمعتسملاو هـنئابز هاـــجت

: يتأي امب ،صوصخلا

 ةمدخلا عوضوم نع هنئابزل ةقيقدو ةحضاو ةراشإ ءاطعإ –

،مهقوقحو مهتامازتلاو

 سبل ال ةحضاو ةقيرطب ةمدخلا ةفيرعتب هنئابز غالبإ –

 ىرخأ ةقيثو وأ ةيجيورت ةقيثو يأ ىلع ،ةليسو يأب ،اهيف

 ةيادب نم ةمولعملا هذه ديكأت ةداعإ مث ،ةمدخلا ىلإ ريشت

،ةمدخلا نوع عم لاصتالا

 .ةفيرعتلا يف رييغت يأ نع لاصتالا ءانثأ حوضوب نالعإلا –

 بجيو .ةديدجلا ةمدخلا ةفيرعت ىلإ حوضوب نالعإلا اذه ريشيو

ٍ ناوـــــث )٥( ســــمخ نـــــع لــــــقت ال ةرـــــتف نوـــــبزلا ىدـــــل نوــــــكي نأ

 ةمدخلا لوبق وأ ،ةقباسلا ةمئاقلا ىلإ ةدوعلاو ،ةملاكملا ءاــــــهنإل

،ةروكذملا ةفيرعتلاب ةديدجلا

 ةــــــسراممو ىواـــــكشلا ميدــــقت تاـــيفيكب نــــئابزلا مالـــــعإ –

 تامولعملاو ءامسأو بقلب نئابزلا ديوزت اميس ال ،مهقوقح

،هيلإ مهاوكش هيجوت مهيلع نيعتي يذلا صخشلاب ةصاخلا

 نلعم لك مسا ركذو ةينالعإ لئاسر يأ حوضوب ددحت –

،حوضوب

 ةيرورض نوكت امدنع ةمولعملا تقوو خيرات حوضوب ركذ –

،نئابزلل ةلماك ةمولعم ىلع لوصحلل

 ،لاــــصتالا ةــــيادب ذـــنم ،نــــئابزلا مالــــعإب نوــــع لــــك مازــــلإ –

،هتيوه ليصافت وأ هئامسأو هبقلب

 اهريفوت نع ماتلا فقوتلا مدعو هتامدخ ةيرارمتسا نامض –

 ةلاح يف الإ ،طبضلا ةطلس نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا نود

 نود هطاشن نع فقوتلا مدعو ،انوناق ةنياعملا ةرهاقلا ةوقلا

،اقبسم طبضلا ةطلس مالعإ

 تانايبلاب ةــــقلعتملا تاـــــمولعملا عــــيمج ةــــــيرس ناــــــمض –

 يف اهيلع صوصنملا تالاحلا ءانثتساب نئابزلل ةيصخشلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا
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 مارتحالا لظ يف يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلا ةجلاعم –
 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا ماكحأل مراصلا

،هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1

 نود يصخشلا عباطلا تاذ تامولعملا مادختسا مدع –
 .اهبحاص نم صيخرت

ىوتحملاب ةقلعتملا تامازتلالا : ٢٢ ةّداملا

: يتأي امب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي

 ةفلاخملا ةطشنألا ليثمت ،حارتقا ىتح وأ ،مادختسا مدع –
،بادآلل وأ/و اهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 كهتنت نأ اهنأش نم ،فنعلاب زيمتت لئاسر رشن مدع –
 ،ءاسنلاو لاجرلا نيب فصانتلاو ،هتماركو ناسنإلا ةمرح
،لافطألا ةيامحو

 ةـيــهارـكــلا وأ زيـيـمـتلا ىلـــع ضرـــحت لــــئاـــسر رــشــن مدـــع –
،فنعلا وأ

 ةحصلاب ةرضم داوم كالهتسال وعدت لئاسر رشن مدع –
،حنجلا وأ مئارجلا باكترا ىلع عجشت وأ ةعورشم ريغو

 مــــيظنتلاو عـــيرشتلل فــــلاخم ىوــــتحم مادــــختسا مدـــــع –
،امهب لومعملا

 وأ لاومألا عمج ةيلمع يأ يف ةكراشملا وأ ميظنت مدع –
 قبسم صيخرت نود ينطولا بارتلا جراخ وأ لخاد تابهلا

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط

 اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا : ٣٢ ةّداملا
اهنمأو

ةيرارمتسالا ٣٢.١

 تامدخ ريفوت فيقوت ماعلا صيخرتلا بحاص نكمي ال
 يف ّالإ ،طبضلا ةطلس نم قبسم صيخرت نود ءادنلا زكارم
 أدــبمل اــمارــتــحا كلذو ،اــنوــناــق ةــنــياــعملا ةرـــهاـــق ةوـــق ةـــلاـــح
.ةيرارمتسالا

ةيعونلا ٣٢.٢

 قيقحتل لئاسولا لك عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
 ســـــيياقملل ةـــــقباطم تاــــمدخلل ةـــــبسنلاب ةـــــيعون تاــــــيوتسم
.داحتالا سيياقم ةصاخ ،ةيلودلاو ةينطولا

رفوتلا ٣٢.٣

 هتامدخ ماود نامض ماـعلا صــيخرتلا بـــحاص ىلــــع نيـــــعتي
 .ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ادع ام

 ةينقتلا لئاسولا عضوب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
 فيقوت وأ صئاقنلا بقاوع كاردتساب ةليفكلا ةيرشبلاو
.هتابيكرت فالتإ وأ لمعلا

تامدخلا نمأ ٣٢.٤

 تاــــيــــلآلا عضو اًضيأ ماــــعــــلا صيــــخرــــتـــــلا بحاص ىلع بجـــــي
 تانايبلا نمأ نامض ىلإ فدهت يتلا ةمزاللا ةيداملاو ةيقطنملا

 قلعتي اميف صوصخلا ىلع ،ةيساسألا تآشنملاو تاقيبطتلاو
: يتأي امب

،اهرفاوتو اهتيرسو تانايبلا ةمالس –

.ةيساسألا ةأشنملا مضت يتلا ينابملل يداملا نمألا –

ةكبشلا ىلإ ذافنلا نامض : ٤٢ ةّداملا

 ىلإ ذاــــــــــفنلا قـــــــــح نـــــــم ماـــــــعلا صــــــيخرتلا بــــــحاـــــص دــــــيــــــــفتسي
 طورش يف روــــهمجلل ةـحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش
 هــــصوصنو نوـــــناقلل اـــقفو ةـــيزييمت رــــيغو ةـــــفافشو ةـــــيعوضوم
.ةيقيبطتلا

تاملاكملا ةيّرس : ٥٢ ةّداملا

 نـم يتـلا رـيـبادـتـلا ذاــخــتاــب ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص مزــتــلــي
 يأ عضوب حمسيّ الأو ،هيكرتشم تاملاكم ةيرس نامض اهنأش
 تالداــــبملاو تالاــــصتالا ةـــــبقارم وأ ضارـــــتعا ضرـــــغب تاــــبيترت
 ةـــــــطلسلا نـــــم قـــــبسم صـــــيخرت نود تاـــــيطعملا وأ ةـــــينورتكلإلا
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،ةيئاضقلا

 ىلع هناوعأ علطي نأ ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع ّنيعتي
 نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي يتلا تامازتلالا
 تالداــــــــبملاو تاــــــملاـــــكملا ةــــــــيّرــــس مارــــــــتحا مدــــــــــــع ةـــــــــــلاـــــح يف اـــــــــهل
.تانايبلاو ةينورتكلإلا

ميقرتلا دراوم حنم : 6٢ ةداملا

 بحاصل اهحنمتو ةيرورضلا ماقرألا طبضلا ةطلس ددحت
 زكارم تامدخ ريفوتو لالغتساو ءاشنإل ماعلا صيخرتلا
.اذه طورشلا رتفد عوضوم ءادنلا

 اضيوعت طبضلا ةطلسل عفدل ميقرتلا دراوم حنم عضخي
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةمدقملا تامدخلا لباقم

 عاـــــــفدــــلا لــــــــجأ نــــــم ةـــــمزاللا تاـــــميـــلعتلا : ٧٢ ةداــــملا
يمومعلا نمألاو ينطولا

 اقبط بيجتسي نأ ،ماــــعلا صيــــخرتلا بــــحاص ىلـــع ّنيــــعتي
 برقأ يف ةصتخملا تاطلسلا رماوأل هب لوـــمعملا عــــيرشتلل
 ينطولا عافدلا اهضرفي يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ نم لاجآلا

 مادـــــــختساب ةــــــيئاضقلا ةـــــطلسلا تاـــــيحالصو ،يمومعلا نــــــمألاو
: يتأي امب قلعتي اميف صوصخلا ىلعو ،ةيرورضلا لئاسولا

 قــــــطانم يف ةــــينورـــــتكلإلا تالاــــــصتالل تالــــــصو ءاـــــشنإ –
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ تايلمعلا
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 ةـــلاح يف تاــــكبشلا لاـــمعتسا نأــــشب تاـــــيولوألا مارــــتحا –
،ئراوطلا تالاح يف وأ عازن

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

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

 رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع ءانب ،ةدعاسملا ميدقت –
 ذافنلاو ينيبلا ليصوتلاب )i( حامسلاب ،ةيئاضقلا ةطلسلا نع
 ىرخألا تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذافنلاب )ii(و هتازيهجت ىلإ
 ىلع ةمتهملا تائيهلل ،ماـــعلا صـــيخرتلا بــــحاص ةزوــــحب يتلا
 تالاصتالا تاموظنم نمأو ةيامح لئاسمب ينطولا ىوتسملا
و ،ينهملا ّرسلل تائيهلا هذه مارتحا عم ،ةينورتكلإلا

 ضيوعت عفد ةطيرش ،ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا –
.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر ةراسخو مءالتي

 لامعألا يف هتمهاسم نع ماعلا صيخرتلا بحاص ضوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هالعأ ةدراولا

 لجس ةماقإب كلذك ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي امك
 هيكرتشم ىلإ ةمدقملا تامدخلا ىلإ ذافنلاب ةقلعتملا ثادحألا

 ذافنلا خيرات لجسلا اذه نّوديو .ماعلا صيخرتلا راطإ يف
 اذــــهل ،ددــــحتو .ةــــنس ةرـــــتف لالـــــخ هعبتت نـــــمضت ةــــــقيرطب
 ،كرتشملا فيرعت لثم اهب ةلصتملا تامولعملا لك ،ضرغلا

 هذـــــــه ىلــــــع عالـــــطالا نـــــكمي الو .تالداــــــبملا ةـــــعاسو خــــيراتو
 ءانب ،انوناق ةلوخملا نمألا حلاصم فرط نم الإ تامولعملا

 اــقـبط ةصـتـخملا ةـيـئاــضـقـلا ةــطـلـسـلا نــــم صـيــخرـــت ىلــــع
.هب لومعملا عيرشتلل

ثلاثلا لصفلا

ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةماعلا ةيلوؤسملا : ٨٢ ةداملا

 ةمدخلاريس نسح نع لوؤسملا وه ماعلا صيخرتلا بحاص
 هـــــنأ اــــمك ،اذـــــه طورـــشلا رـــتفد يف ةدراوـــــلا تاـــمازتلالا مارــــتحا نعو
 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو ئدابملا مارتحا نع لوؤسم
.اهب لومعملا

ماعلا صيخرتلا بحاص ةيلوؤسم : ٩٢ ةداملا

 ،رـــيغلا هاـــجت هدـــحو لوؤـــــــسملا وــــــه ماـــعلا صـــيخرــــتلا بــــحاص
 رارــــضألا لــــمحتبو ةـــمدخلا رــــيفوت نــــــــع ،نوــــناقلا ماــــكحأل اــــقبط

 نـــــــع وأ هـــــصئاقن نــــــــع اــــــميس ال ،مـــجنت نأ لــــــــمتحملا نــــم يــــتلا
.ةمدخلا  صئاقن وأ هيمدختسم

ةبقارملاو مالعإلا : 0٣ ةداملا

اهميدقت بجاولا تامولعملا 0٣.١

 ،طـبـــضلا ةــــطلس غيلبتب ماعلا صيخرتلا بحاص مزتلي
: ةيتآلا تامولعملاب اهددحت يتلا لاــجآلاو لاـــكشألا قــــفو

،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو –

،تامدخلا ريفوتب ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا –

 يأ وأ اهيلع قداصم ةيونسلا ةيلاملا ةلاحلا نع ةخسن –
 يونسلا يبساحملا جتانلاو هلامعأ مقر غلبم تبثت ةقيثو
،ةلاحلا بسح ،ماخلا

 بحاص اهربتعي وأ طبضلا ةطلس اهبلطت ةمولعم يأ –
.ةمهم ماعلا صيخرتلا

 ،ماـــــعلا صيخرتلا بحاصل يساسألا نوناقلا ليدعت ةلاح يف
 زواجتي ال لـجأ يف طـــبضلا ةــــطلس غالـــــبإ رــــيخألا ىلـــــع نيـــــعتي

 .ليدعتلا خيرات نم ءادتبا )1( ًـارهش

ةبقارملا 0٣.٢

 نع ،تابقارملا عيمج ءارجإب ةلّوخملا يه طبضلا ةطلس
 نــــم اــــنوــناق لــــهؤم صخش يأ قيرط نع وأ اهناوعأ قيرط
.ماعلا صيخرتلا لاـــــــمعتسا طورـــــش مارــــتحا عـــم ،اــــهفرط

عبارلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ةغل : ١٣ ةّداملا

.ةيسنرفلاو ةيبرعلاب اذه طورشلا رتفد ررحي

نطوملا رايتخا : ٢٣ ةّداملا

 ،يعامتجالا هرقم يف ماعلا صيخرتلا بحاص نطوم نوكي
............................................................................ : ـب نئاكلاو

 قحالملا : ٣٣ ةّداملا

 طورشلا رتفد نم أزجتي ال اءزج ةقفرملا قحالملا لكشت
.اذه

 ....................................يف رئازجلاب رّرح

: هعّقو



ماعلا صيخرتلا بحاصل ينوناقلا لثمملا

هيلع قدرصو ئرق
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٢.و قحلملا
دهعت ةلاسر



ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل ماعلا ريدملا ديسلا ىلإ


دهعت ةلاسر : عوضوملا


............................................... ةكرشل ينوناقلا لثمملا ...................................................ةديسلا/ديسلا ،هاندأ )ة( يضمملا انأ
.............................................................................................................................................................................ـب اهرقم نئاكلا

 ةيعيرشتلا ماكحألاو ءادنلا زكارم تامدخ لالغتساو ءاشنإ طورش ددحي يذلا طورشلا رتفد ماكحأل لاثتمالاب ايمسر مزتلأ
.طبضلا ةطلس اهذختت يتلا تارارقلا اذكو اهب لومعملا ةيميظنتلاو



 ريدقتلا تارابع قئاف ،ماعلا ريدملا ديسلا ،ينم اولبقت



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



عيقوتلاو متخلا


