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ةّيميظنتميسارم
ةجـحلا يذ٩2 يــفخّرؤــم٦22-02 مــقر يذيــفـنت موــسرــم

طورـش ددحـي ،0202 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١44١ ماـع
.تاـبـكرملا عينصت طاـشــن ةـسراـمم تاـيــفـيــكو

––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءانــــبو –
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يفخّرؤملا85–5٧ مقر رـمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5٧٩١ ةنس رـبمتـبس٦2 قفاوملا5٩٣١
،مّمتملاولّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يفخّرؤملا٩5–5٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش٦2 يفخّرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم٧2 يفخّرؤملا22–٠٩ مقر نوناقلا ىضـتقمبو –
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ8١ قفاوملا١١٤١
 ،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج٩2 يف خّرؤــملا٤١–١٠ مقر نوـناــقـلا ىضتقمبو–
قلـعـتـمــلاو١٠٠2 ةــنس تشغ٩١ قفاوــملا22٤١ ماــع ىلوألا

،اـهـنـمأو اــــــهـــــــتـــــــمالسو قرـطـلا رـبـع رورـمــلا ةـكرـح مـيـظـنـتـب
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــمــج٩١ يف خّرؤـمـلا٣٠–٣٠ مقر رـمألا ىضــتقـمبو–
قلعتمـلاو٣٠٠2 ةـنــس وــيــلوــي٩١ قفاوــملا٤2٤١ ماـع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةسفانمـلاب

ىداــمــج5 يف خّرؤــملا2٠–٤٠ مقر نوــناقــلا ىضتــقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةـنــس وــيـنوــي٣2 قفاوــملا52٤١ ماـع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسراممـلا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداــمــج5 يف خّرؤــملا٤٠–٤٠ مقر نوــناقــلا ىضتــقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةـنــس وــيـنوــي٣2 قفاوــملا52٤١ ماـع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

ىدامج٧2 يفخّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا52٤١ ماع ةيناثلا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص٩2 يفخّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قـلـعـتملاو٩٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا٠٣٤١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع لاّوش٩2 يفخّرؤملا٩٠–٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١
 ،لّدعملا

عيبر٩١ يفخّرؤملا8١–8١ مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

 ،هنم8٤ ةداملا اميس ال ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يفخّرؤملا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،هنم٠٦ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤــملا١8٣–٤٠ مقر يذــيــفــنتــلا موسرــملا ىضتــقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنـس رــبــمفوــن82 قفاوــملا52٤١ ماــع لاوــش5١ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورـمـلا ةكرح دعاوـق ددحي

٤ يفخّرؤملا8٩١–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٦٠٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
 ،ةئيبلا

2 يفخّرؤملا٤٤١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

يفخّرؤملا١٤2–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا5٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

8١ يفخّرؤملا85–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر
تاــبــكرملا ءالــكو طاشن ةسرامم تاــيــفــيــكو طورش ددـــحـــي
،ةديدجلا

يفخّرؤملا٤٣2–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا
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ايونعم وأ ايعيبط اصخش رمثتسملا نوكي نأ نكمي
،نيميقم نيينطو صاخشأ عم ةكارشب وأ ،رثكأ وأ ايبنجأ
.يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةكرش راطإ يف نولمعي

ايلحم ةبكرم جاتنإ ىلإ فدهي رامثتسا لك : رامثتسالا
اقالطنا ،موسرملا اذه تابلطتمل اهجامدإ ةبسن بيجتست
ةعطق لكوأ يدعاقلا لكيهلاو مسجلا اهلكشي يتلا اهتدعاق نم
.ايكيناكيم ةمّحلم وأ ةبلوقُم

 .تامالع زوحي تابكرم عّنصُم: عناصلا

يف ةعونصملا ءازجألاو عطقلاو تانوكملا جمد : جامدإلا
اـهـب ةـطـبـترملا ةـيسدـنـهـلاو ةـيـنـقـتـلا تاــمدخلا اذــكو رــئازجلا
ةعانص يف ةميقلا ةلسلسل يجيردتلا ومنلاب حمست يتلا
 .تارايسلا

 يناثلا لصفلا

 تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل ةماعلا طورشلا

تاـــــبكرملا ةـــــــــعانص طاــــشن ةـــسراــمم عـــــضخت:3ةداملا
طورشلا رتفد يف باتتكاللو ،موسرملا اذه ماكحأ مارتحال
.لوألا قحلملاب قفرملا

عينصت طاشن ةسرامم بلط مّدقُم ىلع نّيعتي :4ةداملا
اهمّلسُي يتلا ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لصحي نأ ،تابكرملا
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا

ةصخرلا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي:٥ةداملا
 : نم ،هالعأ٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةتقؤملا

،ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط—

ىلوألا فرحألاب اعّقومو ايضممو اخّرؤم طورشلا رتفد—
ئرق“ : ةظحالم نمضتي ،انوناق لهؤملا صخشلا لبق نم
،”هيلع قدوصو

يناثلا قحلملاب ةقفرملا دهعتلا ةقاطب نوكت نأ بجي —
،اهيلع اعقومو ةخّرؤم ،طورشلا رتفد نم

طاشن نــّيــبــي ةــكرشلــل يساسألا نوــناـــقـــلا نـــم ةـــخسن —
،تابكرملا عينصت

: يتأي ام نّيبت عورشملل ةيداصتقا – ةينقت ةسارد—

ةــينقتلا بــــناوجلاب قـــــلعتت عورــــشملل ةـــــلصفم ةــــسارد •
ثالث ىدم ىلع ةيمقرلا تاريدقتلا عم ةيراجتلاو ةيلاملاو
،لالغتسالا نم تاونس )٣(

عوــــــضوـم ةـــــيساسألا تآـــــــشنملاو تازــــــــيهجتلا ةـــــمئاق •
،فنص لك بسح اهثادحإ بجاولا لغشلا بصانمو ،رامثتسالا

٩ يفخّرؤملا٤٤٣–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر
تاــبــكرملا جاــتــنإ طاشن ةسرامم تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
 ،اهبيكرتو

٧2 يفخّرؤملا5٠–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس رياني5١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر
 ،اهتسرامم تايفيكو تابكرملا ةقباطم ةبقارم ميظنت ددحي

: يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا

 تافيرعتلاو عوضوملا

نوناقلا نم52و٤2 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألاةداملا
قفاوملا52٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يفخّرؤملا8٠–٤٠ مقر
ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١
ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا

.تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش

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

ةدوزــم رــيــغ وأ ةدوزــم يرــب لــقـــن ةـــلـــيسو لـــك : ةــبــكرــم
ىلــــع رــــيست ،يــــئابرهكلا كرــــحـملا اـــــهيف اــــمب ،عــــــفدلل كرـــــحمب

ةلآو ةرايس ،رجُت وأ عفدُت وأ ةصاخلا اهلئاسوب قيرطلا
 .ةكرحتم

عئاضبلا وأ صاخشألا لقنلةهجوم ةبكرم لك: ةرايس
ىلع رـيست ،يئاـبرـهـك وأ عـفدـلـل يكـيــناــكــيــم زاــهــجــب ةدوزــم
ةلفاحو ةنحاشو ةريـغص ةنحاشو ةصاخ ةرايس : قيرطلا
قيرط رارجو ةنيدملا جراخ لقنلل ةلفاحو ةنيدملا يف لقنلل
.كرحمب ةزهجم ةجاردو ةيران ةجاردو ةجاردو

نكمي يعانص زيهجت وأ ةكرحتم ةلآ لك : ةكرحتم ةلآ
صاخشألا لقنل ةصصخم ريغ ،ال وأ لكيه تاذ ،اهلمح وأ اهلقن
لك :يئابرهك وأ يلخاد عفد كرحمب ةزهجم ،قيرطلا يف علسلا وأ

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاو ةباغلاو ةحالفلا يف ةلمعتسم ةبكرم
تابكرملاو تاقورحـملاو ةيئاملا لاغشألاو عفرلاو نيزختلاو
فـــصـنو تاروــطــقـملا ءاـــــنــثـتــسـاـب ،صاــخلا لاــمـعـــــــــــــــــتـسالا تاذ
ةطبترم ،غك٠٠5٣ قوفي وأ يواسي يلامجإ نزو تاذ تاروطقملا

 .قيرط رارجب

سرامي ،يرئازجلا نوناقلل عضاخ نايك لك : رمثتسملا
اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا راطإ يف ايعانص اطاشن
.قحلملا ،هيف بتتكي يذلا طورشلا رتفد ماكحأو موسرملا
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،يراجتلا لجسلا نم ةخسن–

،يئابجلا فيرعتلا مقر–

تازيهجتلاو ةيساسألا تآشنملا دوجو تبثت يتلا قئاثولا–
بلط يف هب حيرصتلا مت امكتابكرملا ةعانصل ةيرورضلا
،ةتقؤملا ةصخرلا

عــــناصلل يــــملاعلا فــــيرعتلا مــــقر تــــبثت يــــتلا ةـــــقيثولا–
“IMW” لبق نم مّلسُملاو ،رئازجلاب أشنملا عنصملاب صاخلا
.ةلهؤملا ةئيهلا

صوصنملا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىوتسم ىلع فلملا عدوي
.عاديإ لصو ميلست لباقم ،هاندأ8١ ةداملا يف اهيلع

ةيناديم تارايزل يئاهنلا دامتعالا ميلست عضخي :٩ةداملا
ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم اهب موقت عقوملا ىلإ ةقبسم
مارتحا ىدم نم دكأتلا دصق ،ايميلقإ ةصتخملا ةعانصلاب
.طورشلا رتفد ىلع ءانب رمثتسملا اهب دهعت يتلا تامازتلالا

ىدمو رامثتسالا ةعيبط نع لصفم ريرقتب ةرايزلا جّوتت
.هزاجنإ مدقت

،اموي )٠٣( نيثالث لالخ لمتحم ظفحت لك غّلبُي نأ بجي
ةنجلل ةينقتلا ةنامألا فرط نم ،فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا
ةسمخ لجأ يف هكرادت نم نكمتي ىتح بلاطلا رمثتسملا ىلإ

.تاظفحتلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )5١( رشع

مّلــسُي ،هالـــعأ٩ ةداـــملا ماـــكحأب لالــــخإلا نود :0١ةداملا
يف ةــــــعانصلاب فــــلكملا رــــيزولا لـــــبق نـــم يــــئاهنلا داــــمتعالا
عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ
.بلطلا

يف ددــــحـملا يلــيضفتلا يئاــــبجلا ماـــظنلا حــــنمُي :١١ةّداملا
مييقتلا ررقم ىلعً ءانب ،نيدمتعملا نيّعنصُملل ،هاندأ22 ةداملا
ريزولافرطنم،عبارلا قحلملاب هجذومن قفرملا ينقتلا
رتفد يف باتتكالا دعب ،ةينقت ةقاطبب اقفرم ةعانصلاب ّفلكملا
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا

ىلــع لوــــصحلا بــــلط فـــــلم نــــمضتي نأ بـــــجي:2١ةداملا
: يتأي ام ،ينقتلا مييقتلا ررقم

قحلملاب قفرملا ينقتلا مييقتلا ررقم بلط ةرامتسا –
قئاثولاب اهقافرإو اهيلع عيقوتلاو ةيانعب اهئلم دعب ،ثلاثلا
،ةيتوبُثلا

،ينعملا طاشنلا نمضتي يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،يئابجلا فيرعتلا مقر –

ةيقرو ةخسن لكش يف ،ةيفصولا ةينقتلا تاقاطبلا –
،سماخلا قحلملا يف اهجذومن قحلملا ،ةينورتكلإو

نضتحت نأ عمزي يتلا ةيدعاقلا تآشنملا عقومو ميظنت •
،)ةلصفملا تاططخملا( طاشنلا

ةعّقوتملا )رامثتسالا غلابم( تارامثتسالا تايوتسم •
عــمزملا جاــمدإلا تاــيوــتسم عــم اــبساــنــت ةــلــحرــم لــك بسح

،اهقيقحت

جذومنو زارط لك بسح ةعّقوتملا جاتنإلا تايوتسم •
 ،جاتنإلا مجح صخي اميف ةلحرم لك بسحو

بجاولا ةيساسألا ءازجألاو عطقلاو تانوكملا ةمئاق •
قيرط نع اّمإ( ايلحم اهعينصت بجاولا كلتو اهداريتسا
.)ةلوانملا قيرط نع اّمإو يلخادلا جامدإلا

يملاعلا فيرعتلا مقر ىلع لوصحلاب بلطلا مدقم مازتلا—
دصق رئازجلاب أشنملا عنصملاب صاخلا،”IMW“ عناصلل
،ةجتنملا تابكرملا لك ىلع يدعاقلا لكيهلا مقر تيبثت
.ةلسلسلا نم جرخت يتلا ىلوألا ةبكرملا نم اقالطنا

صوصنملا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىوتسم ىلع فلملا عدوي
 .عاديإ لصو ميلست لباقم ،هاندأ8١ ةداملا يف اهيلع

ةروكذملا ةنجللا لبق نم ةتقؤملا ةصخرلا ّملسُت:٦ةداملا
نم اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف ،هاندأ8١ ةداملا يف

 .عاديإلا لصو ميلست خيرات يلت يتلا لمعلا مايأ

غــّلــبـــُي نأ بجـــيو ،اررـــبـــم يبـــلس در لـــك نوـــكـــي نأ بجـــي
رادصإ خيرات يلت يتلا اموي )٠٣( نيثالثلا لجأ يف ينعملل
اهيلع صوصنملا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا لبق نم عاديإلا لصو

 .هاندأ8١ ةداملا يف

بــــــلاطلا رــــمثتسملل ةــــتقؤملا ةــــصخرلا حـــــمست :٧ةداملا
،ينعي الو .هرامثتسا زاجنإل ةيرورضلا تاءارجإلاب مايقلا

 .طاشنلا ةسراممب صيخرتلا ،لاوحألا نم لاح يأب

ةتس زواجتت ال ةدمل ةتقؤملا ةصخرلا هذه ةيحالص دّدحت
 .اهميلست خيرات نم ءادتبا ،ارهش )٦٣( نيثالثو

بلطب ارهش )2١( رشع ينثا ةدمل لجألا اذه ديدمت نكمي
.ةيريربتلا قئاثولا ساسأ ىلع ،ينعملا نم

لاح يفو ،ةتقؤملا ةصخرلا هذه ةيحالص ةدم ءاضقنا دعب
فلكملا ريزولا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ِرطخُي ،اهديدمت مدع
.يئاهنلا دامتعالا حنم مدعب همالعإ دصق ةراجتلاب

عــــينصت طاــــشنل ةــــيلعفلا ةـــــسرامملل طرــــــتشي :٨ ةداملا
.يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا ،تابكرملا

دامتعالا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي نأ بجي
: نم ،يئاهنلا

،يئاهنلا دامتعالا ىلع لوصحلا بلط –



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٩4٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٩١ 6

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا  –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا يف ةينعملا ةحلصملا –

بــــــلط ىلـــــع يـــــبلس در لــــــك نوـــــكي نأ بــــــجي:٦١ةداملا
غّلبُيو اًرربُم ،ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلل رمثتسملا
يلت يتلا اموي )٠٣( نيثالثلا زواجتي ال لجأ يف ينعملل
اذه نم2١ ةداملا يف روكذملا عاديإلا لصو ميلست خيرات
 .موسرملا

اررضتم هسفن ربتعي يذلا رمثتسملا نكمي:٧١ةداملا
نم ءادتبا ،اموي )5١( رشع ةسمخ لجأ يف نعطب مدقتي نأ
يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل ررقملا غيلبت خيرات
 .هاندأ١2 ةداملا

ثلاثلا لصفلا

هتعباتمو طاشنلا ةبقارم

ةـــنجل ةـــــعانصلاب فـــــلكملا رــــــيزولا ىدــــــل أــــــشنُت :٨١ةداملا
،“ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،هلثمم وأ ريزولا اهسأري ةينقت
: نم لكشتت

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع نيلثمم )٣( ةثالث–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )١( لـثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )١( لثمم–

،مجانملاب فلكملا ريزولا نع )١(لثمم–

.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع )١( لثمم–

ةينقتلا ةنامألا  ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت
.ةنجلل

اهيف ءاضعألا نييعتو  اهريسو ةنجللا هذه ميظنت ددحي
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

 : يتأي امب ،ةنجللا فّلكت:٩١ةداملا

ةقلعتملا نيرمثتسملا تابلط لوح قباطملا يأرلا ءادبإ –
 ،ةتقؤملا ةصخرلاب

ةقلعتملا نيرمثتسملا تابلط لوح قباطملا يأرلا ءادبإ –
ماــــيقلا دــــعب ،يــــنقتلا مـــــييقتلا تاررــــــقمو يــــئاهنلا داـــــمتعالاب
،ةيناديم ةرايزب

يف اهجامدإ متيس يتلا ايلحم ةجتنملا تانوكملا ةمئاق –
.جوتنملا

ةـنـجـلـل ةـيـنــقــتــلا ةــناــمألا ىدــل نيتــخسن يف فــلملا عَدوــُي
ةيقرو ةخسن لكش يف ،هاندأ8١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 .عاديإ لصو ميلست لباقم ،ةيمقرو

موقت ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلا لبق:3١ةداملا
،ايميلقإ ةصتخملا ،ةعانصلل ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم
دوجو نم ققحتلا دصق جاتنإلا عقاوم ىلإ ةيناديم تارايزب
تامازتلالا عم اهقباطت ىدم نمو ،تادعملاو تالآلاو تآشنملا
.طورشلا رتفد بجومب رمثتسملا اهب دهعت يتلا

نيـــثالث لــــجأ يف يـــنقتلا مــــييقتلا ررـــــقم مّلـــسُي :4١ةداملا
صوصنملا عاديإلا لصو ميلست خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣(
لك يطغت يتلا ةرتفلل ةبسنلاب ،هالعأ2١ ةداملا يف هيلع
: ةيتآلا جامدإلا لحارم نم ةلحرم

نع لقت ال ايند جامدإ ةبسن طرتشت ،طاشنلا ةيادب دنع –
٠٣%، 

،%5٣ : ةثلاثلا ةنسلا –

،%٠٤ : ةعبارلا ةنسلا –

.%٠5 : ةسماخلا ةنسلا –

ماعلا جامدإلا ةبسن نم%5 اهردق ةيفاضإ ةبسن حنمت
عــــــطقلاب ةــــــــّعنُصملا تاـــــبكرـــملا زــــيهجت ةـــــــبسن ىلـــــع ،ةـــــققحـملا
ةجتنملا ةعرسلا بلعو رواحمو تاكرحم : ةيتآلا ةيساسألا

اهيف جامدإلا ةبسن تغلب ةدحو لك ىلإ ةبسنلاب كلذو ،ايلحم
.ةماعلا ةبسنلا يف اهريثأت ىلع ةدايز %٠٤

قفو ،ةلحرم لك يطغي يذلا ينقتلا مييقتلا ررقم مّلسي
.موسرملا اذه يف ةددحـملا تاءارجإلاو طورشلا سفن

ةنسلا دعب ايونس ينقتلا مييقتلا تاررقم ديدجت متي
ةبولطملا جامدإلا ةبسن قيقحت دعبو ،لالغتسالا نم ةسماخلا

 .موسرملا اذه ماكحأ يف

تاـــــقاطبلاو يـــــنقتلا مـــــييقتلا ررـــــقم دادـــــعإ مـــــتي:٥١ةداملا
)٦( تس يف  ،موسرملا اذهب اهجذامن ةقفرملا ةيفصولا ةينقتلا

 : نم لكل ةهجوم ةيلصأ خسن

،ينعملا –

كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملاـب ةـفـلـكملا ةرازوــلا –
،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو
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اذهب قحلملا طورشلا رتفد ماكحأ ىلإ ءالؤه عضخي ال امك
،لوعفملا يراسلا يليضفتلا ماظنلا نم ةدافتسالل موسرملا

.تانوكملاو عطقلاو اهتالخدم ءانتقا راطإ يف

،بـــيكرتلا طاــــشن لاــــجم يف نيــــلماعتملا ىلـــــع:42ةداملا
يــفخّرؤـــملا٤٤٣–٧١ مــــقر يذــيـفـنـتـلا موــسرـملا ماـــكـحأل اـــقـفو
روكذملاو٧١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر٩
اذـــــهب قــــحلملا دـــــيدجلا طورـــــشلا رــــتفد يف باـــــتتكالا ،هالـــــعأ
ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن دنع موسرملا
ماظنلا قيبطت متي ،كلذ راظتنا يف ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا
ةفيرعتلا يف اهتيعضو بسح تانّوكملا نم نّوكم لك ىلع ماعلا
.تانّوكملاو عطقلاو تالخدملا نم مهتادراو ىلع ،ةيكرمجلا

٤٤٣–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٥2ةداملا
٧١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٩٣٤١ لوألا عيبر٩ يفخّرؤملا
تابكرملا جاتنإ طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا

.اهبيكرتو

ةّيمــــسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٦2ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

لوألا قحلملا

طاشن ةسرامم تايفيكو طورشب قلعتي طورش رتفد
تابكرملا عينصت

لوألا لصفلا

ةصاخلا ةينقتلا طورشلا

طورشلا ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي : ىلوألاةّداملا
ةسراممل رمثتسملا اهيف بتتكي نأ بجي يتلا تايفيكلاو
.تابكرملا عينصت طاشن

: يبنجألا رمثتسملا نم ةبولطملا طورشلا:2ةداملا

يعانص رامثتساراطإ يف ،يبنجألا رمثتسملاىلع بجي
 : يتأي امب مزتلي نأ ،تابكرملا عينصتل

عينصت لاجم يف ىلوألا ةجردلا نم ايلود العاف نوكي نأ –
،تابكرملا

،ةيجولونكتلا هتاراهم لقن –

الفاك نوكي نأ بجي ،يئزجلا يكنبلا ليومتلا لاح يف –
،تانامضلا صخي اميف

نيرمثتسملا مارتحا مدع ةلاح يف قباطملا يأرلا ءادبإ –
 .طورشلا رتفد ناونعب تامازتلالا

تاــــئيه وأ ءارـــبخب ةــــناــــعتسالا ةــــنّجللا نــــــكمي:02ةداملا
مايقلاب اهل حــمست يتـــلا ةـــينقتلا ةــــقفارملا راـــطإ يف ،ةـــــلهؤم
 .اهيلإ ةلكوملا ماهملاب

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل نعط ةنجل أشنت:١2ةداملا
 : نم لكشتت

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةــــيلاـملا ريزو نـــــع لــــثمم –

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

.اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم –

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نعطلا ةنجل ءاضعأ نيعي
حارتقا ىلع ءانب ،تاونس )٣( ثالث اهتدم ةيوضعل ةعانصلاب
.ةينعملا ةئيهلاو تاعاطقلا ءارزو نم

تايفيكو اهريس طبضتو يلخادلا اهماظن ةنجللا هذه دّدحت
ةعانصلاب فلكملا ريزولا قفاويو .لوألا اهعامتجا ذنم ،ةلاحإلا

.يلخادلا ماظنلا اذه ىلع

اهاصقأ ةدم يف ةعدوملا نوعطلا يف ايأر ةنجللا يدبُت
ثيح ،نعطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نوثالث
ىلع ءانب هيف لصفلل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلع ضرعي
.يئاهنلا رارقلاب لماعتملا غيلبت مث ،كلذ

٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠٦ ةداملا ماكحأل اقبط :22ةداملا
٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا

ديفتسي ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو
تالخدملا ىلع قبطملا يليضفتلا ماظنلا نم تارايسلا وعنصم
يف ةجمدملا ةيعرفلا مقطألاو تانوكملا جاتنإ يف ةلمعتسملا
ىدــــــــل ةاــــنتقملا تاــــنوكملاو تادـــــحولا اذـــــكو يلـــــخادلا جاــــتنإلا
تانوكملاو تادحولا ىلع قبطملا ماظنلاو ،نييلحـملا نيلوانملا
صوصنملا جامدإلا ةبسن تغلب ةبكرم لك ىلع ةدروتسملا

   .ةددحـملا لاجآلا يف اهيلع

 عبارلا لصفلا

 ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

نيلماعتملا ىلع موــسرملا اذـــه ماـــكحأ قـــبطت ال:32ةداملا
تاــسسؤملا اــهيف كرـــتشت يـــتلا تاــبكرملا جاـــتنإ لاـــجم يف

عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
.يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا
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قاثيم يف ددحـملا لاومألا سوؤر نم هبيصنب ةمهاسملا –
 ،نيمهاسملا

كيرشلا مدقي نأ بجي ،يئزجلا يكنبلا ليومتلا لاح يف –
فارطألا وأ يرئازجلا فرطلا عم ةينماضت ةلافك يبنجألا
يف ررقملا هبيصن رادقمب تانامضلا صخي اميف ةيرئازجلا
 ،مهسألا ةيكلم راطإ

ةعضاخلا ةكرشلا يف ،ازئاح يبنجألا كيرشلا نوكي نأ –
يف ةمهاسم ىلع ،ضرغلا اذهل ةأشنملا ،يرئازجلا نوناقلل
،ةكرشلا لامسأر نم %٠٣ نع لقت ال لاملا سأر

ةساردـلا ناـمضو ميدــقــت يبـــــنــــــجألا كيرشلا ىلع بجــــــي –
 ،عورشملل ةينقتلا

حّضوملا ،ةكارشلا قافتا وأ/و قافتالا لوكوتورب ميدقت –
يف جردني عّقوتملا رامثتسالا ّنأ نّيبي ،هاندأ5 ةداملا يف

يبنجأ كيرشو يرئازج رمثتسم نيب ةيعانص ةكارش راطإ
.ةمالعلا كلام ،ةيملاع ةرهش يذو لوألا ماقملا نم

قافتا وأ/و قافتالا لوكوتورب ددحي نأ بجي :٥ةداملا
 : يتأي ام ،هالعأ٤ ةداملا يف روكذملا ،ةكارشلا

،ينوناقلا اهلكشو ةكرشلا عوضوم –

،ةكارشلا ةدم –

ةينعملا فارطألا نيب ةكرشلا صصح وأ مهسألا عيزوت –
،عورشملاب

لك رود اذكو ،ينمزلا هلودجو عورشملا لامتكا راسم –
،ةينعملا فارطألا نم فرط

،رامثتسالا ليومت ططخم –

لحارملا بسحو ةيادبلا دنع ةعّقوتملا جامدإلا ةبسن –
تامدخلاو تانوكملا ةعيبط اذكو ،طورشلا رتفد يف ةددحـملا
،جمدتس يتلا

اــــــهجاتنإ ماــــجحأو اـــــــهجذامنو تاــــبكرملا زارــــط دــــيدحت –
،جاتنإلا اذه نم جذومن لك ةصح عم ،ايونس يلامجإلا

حاجن يف ةيلعفلا ةمهاسملاب ةمالعلا كلام عناصلا مازتلا –
: ةيتآلا بناوجلا ثيح نم عورشملا

،عنصملل ةيدعاقلا تازيهجتلاو ةيساسألا لكايهلا زاجنإ •

،ذيفنتلا دنع ينقتلا لفكتلا •

صاخلا لامعتسالا عم تاجوتنملا فييكت ىلع ةدعاسملا •
،ءاضتقالا دنع ،)ةصاخو ةيعفنو ةيعانص تابكرم(

يـــمدختسم لــــيهأتل ررـــقملا يـــنقتلا نــــيوكتلا ططــــخم •
،ةكرشلا يف ذيفنتلاو مكحتلا

تاسارد بتاكم اهزجنُت عورشملل ةينقت ةسارد ميدقت –
،مألا ةـــكرشلا عـــم ةرـــشابم مرـــبُي دـــقعب ةـــطبترم ةـــصصختم
،ةريخألا هذه نم ليومتبو

دنع عورشملا ليومت يف صاخلا لاملا سأرب ةمهاسملا –
.رامثتسالل ةيلامجإلا ةميقلا نم %٠٣ نع لقي ال امب هقالطنا

: يرئازجلا رمثتسملا نم ةبولطملا طورشلا:3ةداملا

يعانص رامثتسا راطإ يف ،يرئازجلا رمثتسملا ىلع بجي
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ ،تابكرملا عينصتل

،%٠٣ لثمُي ،صاخ لام سأر لكش يف يلام ءاعو كالتما –
رامثتسالل ةيلامجإلا ةميقلا يف هتمهاسم نم ،لقألا ىلع
،بقترملا

طرتشي ،هرييستو يعانص رامثتسا ءاشنإ ىلع ةردقلا –
يف تاونس )5( سمخ نع لقت ال ةقباس ةربخ باستحا هيف
يف لالتخا يأ ليجست نود ،يعانصلا جاتنإلل ةطشنألا دحأ
تافلاخم يأ وأ ،ةيلاملا هتامازتلا ذيفنت يف وأ رييستلا

،ةظوحلم ةميسج

تانامضلاو ةصاخلا لاومألاب نويدلاب ءافولا ىلع ةردقلا –
،ةينيعلا

يف ديمجت ىلع صنت نأ بجوتي يتلا رامثتسالا ططخ –
 ،هتمهاسم نم %٠٣ نع لقي ال امل باسحلا

ةـبوـلـطملا تاـناـمضلا عـيـمـج لـحـم ةـلودـلا ةـلاـفــك ّلــُحــَت –
قلعتي امدنع ةئيهلا هذه لوصأ ىلع ةبولطملا كلت ريغ ،هالعأ
،يراجتلا يمومعلا عاطقلل ةعبات ةيداصتقا ةئيهب رمألا

،ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا ةيعضولل ةنيحم ةلاح ضرع –
،اهنامض وأ اهتلافكب مازتلالا مت يتلا ةطشنألا عيمج صخت

بتاكم لبق نم ةزجنم عورشملل ةينقت ةسارد ميدقت –
ةــــــينقتلا بــــــناوجلا نــــم بـــــناج لـــــك يف ةـــــصصختم تاـــــسارد
.عورشملل ةيلاملاو

راطإ يف عّمجم نيوكت نييرئازجلا نيرمثتسملا نكمي
اذهل اهؤاشنإ متي يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةديدج ةئيه
ةروكذملا طورشلا مهنم لك ءافيتسا ةرورض عم ،ضرغلا
.هالعأ

عـــــم ةـــــكارشلا ةـــــلاح يف ةـــــبولطملا طورــــــشلا:4ةداملا
: يبنجأ رمثتسم

تابكرملا عينصتل يعانصلا رامثتسالا يفوتسي نأ بجي
: ةيتآلا طورشلا ،ةكارشلا راطإ يف

ةــــــبتع ىوـــــــتسم دـــــنع يلـــــحم يـــــكنب لـــــيوـــــمت لـــــك رـــــــصح –
،عورشملا ةفلكت نم %٠٤ زواجتي ال



٩4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٩2
9م0202 ةنس تشغ٩١

تاــــبكرملا عــــينصت عورــــشم جردـــــي نأ نـــــكمي ال:١١ةداملا
ىتح ،عقوملا سفن يف ةفلتخم تامالع جذامن هجاتنإ طخ يف

يف تامالعلا هذه لام سأرل اكلام يبنجألا كيرشلا ناك ول
.رشابملا اهرييستب اينعم وأ ةصروبلا

حـــــــلاصل ،هـــــــــــــــــباـــسح ىلـــــــــــــع عـــــّنصملا ّنمؤـــــــــــــُي نأ بــــــــــــــــــــجي:2١ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،ةمّلسملا ةبكرملا نامض ،نوبزلا

ةددحـملا تاطاشنلا نع ةجتانلا تاجتنملا نامض بجيو
ةرــــهاظلا بوــــيعلاو عـــينصتلا بوـــــيع نم ،موــــسرملا اذــــــه يف

.ةيفخلا وأ /و

بويع دوجو ةلاح يف ةداعإ تالمحب مايقلاب ةكرشلا مزلت
نم ةصح وأ زارط ىلع فشتكت يتلا ةمالسلاو ميمصتلا يف

.تابكرملا

نـــــيدمتعملا هـــــيدّروم وأ عِّنــــــصُملا ىلـــــع بــــــجي:3١ةداملا
لاح يأ يف ،نكمي الو ،لوألا بيكرتلل ةهجوملا عطقلا نامض
،فالتإلا تايلمعل اههيجوتو ،ضفر لحم نوكت نأ ،لاوحألا نم
وأ مألا ةسسؤملا قتاع ىلع عطقلا هذه ىقبت ،ءاضتقالا دنعو
.نيدمتعملا اهيدروم

اهنم ءزج وأ ةيساسألا عطقلا وأ عطقلا روهدت ةلاح يف
دوقع وأ نونومملا هلمحتي اهنامض نإف ،لقنلا ةلحرم لالخ
.ضرغلا اذهل ةمربملا نيمأتلا

عاـــــــبت نأ ،لاوــــــــحألا نـــــم لاـــــــح يأ يف ،نــــــــكمي ال:4١ةداملا
بيـكرـتـلـل ةـهـجوملا ةدروـتسملا ءازـجألاو عـطــقــلاو تاــنوــكملا
.اهتلاح ىلع ،لوألا

راــــيغلا عــــطق رـــــيفوت ناـــــمضب عِّنــــــصملا مزـــــــتلي:٥١ةداملا
.هب ةصاخلا عيزوتلا ةكبش ىوتسم ىلع مزاوللاو

نأ رمثتسملا ىلع نّيعتي ،طاشنلا نع فقوتلا ةلاح يف
عطق ريفوت ،هب ةصاخلا عيزوتلا ةكبش لالخ نم ،نمضي
ةدمتعم ،اهل ةلداعملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا

.تاونس )٠١( رشع نع لقت ال ةدم لالخ ،عِّنصُملا لبق نم

ثلاثلا لصفلا

جامدإلا

يلـــــمع يـــــعانص جــــهن يــــنبتب عِّنـــــصُملا مزــــــتلي:٦١ةداملا
ةناعتسالا وأ/و هعنصم ىوتسم ىلع يلحم جامدإ قيقحتل
.ةلوانملاب

جاتنإل ةكارشلا تايلمع ثعبل عمجتلا نيرمثتسملا نكمي
تانوكمو ةيساسألا عطقلاو ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملا
.يلحـملا جامدإلا راطإ يف ،تابكرملا

تمجانملا صخي اميف يلحـملا ريطأتلاو نيوكتلا ططخم •
،جاتنإلا لحارم رييستو يعانصلا

نأ بجي ،ةكرشلا يمدختسم ليهأتو نيوكت ططخم •
.عناصلا سيياقمو ريياعم بسح ذفنيو دّدحي

وه امك يلحـملا جامدإلاو ةراهملاو جاتنإلا ةصخر دقع –
،اذه طورشلا رتفد يف هيلع صوصنم

يلحـملا جامدإلاو ةيلحـملا ةلوانملا ىلإ ءوجللا تاريدقت –
،طورشلا رتفد يف هيلع صوصنم وه امك

داسفلا نم ةياقولاب قلعتملا نوناقلا ىلإ ريشي دنب –
،رئازجلا يف هب لومعملا ،هتحفاكمو

.)يرئازجلا نوناقلا( قبطملا نوناقلا –

يناثلا لصفلا

تانامضلاو تامازتلالاو تادهعتلا

تازيهجتو تآشنم زاجنإ رمثتسملا ىلع ّنيعتي:٦ةداملا
ةيـنـقـتـلا تاـفصاوـمـلـل ةـقـباـطملاو ةـمـئالملا تاـبـكرملا جاـتـنإ
.ةيلصألا ةمالعلل

ريياعمل ةجتنملا تابكرملا بيجتست نأ بجي:٧ةداملا
ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةئيبلا ةيامحو نمألا
.أشنملا دلب يف ةقبطملا ةيعونلا ريياعمل اذكو ،امهب لومعملا

ةدوزـــــم ةــــجتنملا تاـــــبكرملا نوــــــكت نأ بــــــجي:٨ةداملا
لاـــــــــجم يف ةــــــينقتلا تاــــــفصاوملل بــــــيجتست يـــــتلا ةزـــــهجألاب
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةمالسلا

 .امهب

ءالـــــطلاو مــــيحلتلاو ةــــبلوقلا ةدـــــــحو جاردإ دــــــعي:٩ةداملا
.ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلل اقبسم اطرش

،تاــــبكرم عــــينصت عورــــشم مــــضي نأ نـــــكمي ال:0١ةداملا
نم رثكأ يلحـملا هجاتنإ ةليكشت يف ،لاوحألا نم لاح يأب
وأ ةـيـحاــيسلا تاــبــكرملا مضت ةــيراــيــتــخا جذاــمــن )٤( ةـعــبرأ
.ةيعفنلا

وأ صاخشألا لقنل ةهجوملا ةفيفخلا تارايسلل ةبسنلاب
٣مس٠٠٠2 ةناوطسألا ةعس دودـح قوفت نأ نـكمي ال ،عئاـضبلا

ةبسنلاب بعكم٣مس٠٠٠٣و ،ةــيـحاـيــسلا تاــبــكرــملل ةـبسـنـلاـب
 .عئاضبلا لقنل ةهجوملا ةفيفخلا ةيعفنلل

وأ ةليقثلا وأ ةيعامجلا لقنلا تابكرم يعِّنصُمل ىقبت
وأ صاخلا لامعتسالا تاذ تابكرملا وأ ةكرحتملا تالآلا
يتـلا ةـعوـمـجملا راـيـتـخا ةـيرـح ،كرـحـتملا يحالـفــلا داــتــعــلا

 .ايلحم اهجاتنإ يف نوبغري
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،ةيلحـملا ةلوانملا نع ةمجانلا ةيلحـملا تايرتشملا بستحت
بيكرتلل ةهجوملا عطقلاو داوملا صختو ،يلحم جامدإ ةبسنك
جامدإ ةبسنب رّربُت ثيح ،ايلحم ةعونصملا تانوكملاو لوألا

 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط

رــــــييستلا فــــيراصمو ةـــــــيتسيجوللا فــــيلاكتلا بـــــــستحت
كالهتسالا حرط دعب يلحـملا ةميقلا ضئاف عم بسانتلاب
 .ةدروتسملا وأ ةجمدملا تاجتنملاو داوملل ماخلا

: ةيتآلا ةغيصلا قفو جامدإلا ةبسن ددحت

هيزهجمو هيلوانم دينجت عّنصملا ىلع نيعتي:٧١ةداملا
تارامثتسا قيقحت يف رئازجلاب ةكراشملا دصق ،بناجألا

عطقلاو ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملا جاتنإ لاجم يف
 .تابكرملا تانوكمو ةيساسألا

طورشلا رتفد موهفم يف ،جامدإلا ةبسنب دصقي:٨١ةداملا
،رئازجلا يف ةزجنملا تاطاشنلا نم ىندألا دحلا غولب ،اذه
جاتنإلا عنصم يف ءاوس ،يئاهن جوتنم جاتنإ يف مهاست يتلا
.ةيلحـملا ةلوانملا قيرط نع وأ

*00١ = جامدإلا ةبسن
ةيلحـملا تايرتشملا ةميق + ةيلحـملا فيلاكتلا

داريتسالا دنع تايرتشملا ةميق +ةيلحـملا تايرتشملا ةميق + ةيلحـملا فيلاكتلا

ءاصقإلا ،اذه طورشلا رتفد ماكحأ مارتحا مدع ىلع بترتيو
لالخإلا نود ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا نم
عيرشتلاو ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا ماكحألاب
.امهب لومعملا

ىلع ةدايز ،ةـحونمملا اـــيازملا لــــيوحت ةـــــلاح يف:42ةداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا

: يلك لكشب وأ ايئزج ةيتآلا تابوقعلا قبطت ،امهب

راطإ يف ةحونمملا رامثتسالا ايازم دادرتسا وأ/و بحس –
،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا ةموظنم

،ةيضرألا ةعطقلا زايتما حنم طورش ةعجارم  –

نوـــناق يف اـــهيلع صوـــصنملا ةــــيلاملا تاــــبوقعلا قـــــيبطت  –
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ماــــــــظنلا يف اـــــهيلع صوــــصنملا ةـــيئابجلا اــــيازــملا قـــــيلعت  –
،)١( ةدحاو ةنس نع لقت ال ةدمل يليضفتلا يئابجلا

ةدروتسملا تايمكلا صخي اميف ةحونمملا ايازملا ةداعإ –
،ليوحتلا عوضوم

لاجم يف اهيلع صوصنملا ةيئابجلا تابوقعلا قيبطت  –
،ةيئابجلا تافلاخملا

ةينعملا حلاصملا لبق نم دامتعالل يئاهنلا بحسلا  –
.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

يف ماظنلا اذه ذيفنتب ةينعملا حلاصملا ىلإ ةخسن لسرت
.ةيلاملاو ةراجتلا يترازو

........................... يف ...................... ـــــب رّرح

هيلع قدوصو ئرق

لـبـق نـم ةـعـنصملا عـطـقـلا ةـفـلــكــت : ةـــيــــلحـملا فيلاـكـتـلا
.نيوكتلاو روجألا ىلإ ةفاضإ ،هحلاصلو عّنصملا

اــــــيلحم ةـــــعنصملا عـــــطقلا: ةيلحـملا تايرتشملا ةميق
.ةيلحـملا فيلاكتلا نمض بستحت ال امدنع ةيلحـملا داوملاو

ةــــــميقل نـــــكمي ال: دارـــــيتسالا دـــــنع تاـــــيرتشملا ةــــميق
،لاوحألا عيمج يف ،يواست نأ داريتسالا دنع تايرتشملا

ةـمـيـقو ،ىرـخأ قوس يف عـيـنصتـلا ةــلــمــتــكــم ةــبــكرــم ةــمــيــق
عومجم قوفت نأ نكمي ال ايلحم عنصلا ةلمتكملا ةبكرملا
،عنصملا نم ةجراخلا ةبكرملا سفن ةميقل ةيلامجإلا ميقلا

 .ةنراقملا ةدعاق نم موسرلا عيمج ءاغلإب

ةعانصب قلعتم رامثتسا لك نمضتي نأ بجي:٩١ ةداملا
جاتنإ جامدإ ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا راطإ يف ،تارايسلا
وأ ةبلوقُملا ةيديدحلا عطقلا لكو ةيدعاقلا لكايهلاو ماسجألا
ءالـطـلاو حـطسألا ةجلاـعـم ىلإ ةـفاضإ ،اـيـكـيـناـكـيــم ةــمــحــلُملا

 .تابكرملا ةعانص ةيلمع قالطنا دنع ،يلحـملا ميرختلاو

لقت ال جامدإ ةبسن قـــيــــقـــحـتب عّنصملا مزتلـي:02ةداملا
يف ةروكذملا لحارملاب ارورم ،ةسماخلا ةنسلا عم %٠5 نع
 .موسرملا اذه نم٤١ ةداملا

ةرازولل ايونس مدقي نأ رمثتسملا ىلع نيعتي:١2ةداملا
،ققحـملا جامدإلا ىوتسم نع ةربخ ريرقت ةعانصلاب ةفلكملا

.ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا لبق نم دمتعم ريبخ هّدعُي

ءازـــــجألاو عــــطقلاو تاــــنوكملاب دوزـــــتلا نـــــكمي ال:22ةداملا
هيدروم وأ عِّنصُملا ىدل ّالإ ايلحم ةجمدملا ريغ ةدروتسملا
.نيدمتعملا نييدايتعالا

رــــتفد ماــــكحأ مارــــتحا رــــمثتسملا ىلـــــع نيـــــعتي:32ةداملا
اميس ال ،ةلهؤملا حلاصملا ةباقرل عوضخلاو ،اذه طورشلا

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا كلت
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يناثلا قحلملا

دهعت ةقاطب

 : هلفسأ عّقوملا انأ

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

.......................................................................: ةكرش باسحل ........................................: يتفصب فرصتملا

.............................................................................................................................................. : ينوناقلا لكشلا

.......................................................................................................................................: يراجتلا لجسلا مقر

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

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

.............................................................................................................................................................. : ةيالو

 : حّرصأ

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلاب  ملع ىلع  يننأ-

نوناق نم٠٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تارايسلا عينصت طاشن ةسراممل ةبولطملا طورشلا ةعيبطب  ملع ىلع يننأ-
.٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

: دهشأ

،ةحيحص تارايسلا عينصت طاشن ةسراممل دامتعالا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا لك نأب-

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ىلإ يدؤيس بذاك حيرصت يأ نأب ملع ىلع يننأب-

.يبلط عوضوم تارايسلا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش عيمج ىلع قفاوأ يننأ-

: مزتلأ

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلاب-

جاتنإ لاجم يف نيلماعلا نيلوانملا ىدل ةانتقملا تانوكملا اذكو ،ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملا مادختساب -
لحم تناك يتلا ةيئابرهكلاو ةينورتكلإلاو ةيكيناكيملا تاعانصلا تازيهجتو تاجتنمل ةهجوملا ،ةيئزجلا عطقلا وأ عطقلا
.ءافعإ

بلط فلم يف ةدراولا تامولعملل ليدعت لكب ،ةددحـملا لاجآلا يف ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا مالعإب-
،تاءافعإلا نم ةدافتسالا

.هذه دهعتلا ةقاطب لّوخملا لثمملا عّقوي ،كلذل اتابثإ

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

)انوناق لّوخملا عّقوملا ةفص( عيقوتلا
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ثلاثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو

)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٠٦ ةداملا(

ينقتلا مييقتلا ررقم بلط

: ةماع تامولعم.١

: ةيمستلا-
: زمرلا-
: يئابجلا فيرعتلا مقر-
: يساسألا نوناقلا ماظن-
: رقملا ناونع-
:فتاهلا -
: سكافلا -
: جاتنإلا نكامأ /ناكم -
: عيمجتلا / بيكرتلا طاشن ةيادب خيرات-

: جوتنملا ةلئاع وأ عون ،طاشنلا لاجم.2

: فلملا عاديإ خيرات.3

: فلملا عضاو ةفيظوو مسا.4

: ينقتلا يأرلا بلط عوضوم تاجوتنملا.٥

قوقحلا ماظنجاتنإلل ةيونسلا  ةردقلا جوتنملا مساةيكرمجلا ةفيرعتلا
 بولطملا ةيكرمجلا
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ةظحالملاحونمملا ماظنلاخيراتلامقرلا

: ةقباسلا تاررقملا .٦

جوتنملا

NN -2.....ةنسلا

: )جد نويلملاب( طاشنلا بسح جاتنإلا صخي اميف رامثتسالا روطت .٧

3- N .....١- N

ةيمكلاةداملا مسا

: جاتنإلل ةيساسألا داوملا ةحئال .٨

NN -N١ -2ةنسلا

: فيظوتلا روطت .٩

)أ( تاراطإلا

)ب( مكحتلا

)ج( ذيفنتلا

ج +ب + أ = دنيمئادلا لامعلا يلامجإ

د /أ ريطأتلا ةبسن

داوملا ددعجتنملا

: تالخدملا نيوكت .0١

لمعتسملا راسملا

ـب غلبملا
جد . م
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ةزجنملا تايلمعلاةجتنملا عطقلا بولطملا حتنملا

.عّنصم جوتنم لك صخي اميف ةميقلابو ةيوئاملا ةبسنلاب جامدإلا ةبسنب حيرصتلا–

)ةلوانملا قيرط نع وأ اهسفن ةسسؤملا فرط نم ةجتنملا عطقلا( جامدإلا .١١

)جتنملا( لامعتسالا لاجم)ةسسؤملا ناونع( يلحـملا ردصملالخدملا ديدحــت

: ةلمعتسملا ةيلحـملا تالخدملا .2١

 ةكارشلا .3١
كيرشلا–
دلبلا–
ةكارشلا طمن–

: ) ةمرصنملا ةنسلل ةبسنلاب( لالغتسالا تامولعم .4١
: يداملا جاتنإلا •

ايونس ةجتنملا ةيمكلاسايقلا ةدحوجتنملا

،ريناندلا فالآب يونسلا لامعألا مقر •
،ريناندلا فالآب ةيونسلا ةفاضملا ةميقلا •
،ريناندلا فالآب ةيلحـملا تايرتشملا ةميق•
،ريناندلا فالآب تادراولا ةميق•
،ريناندلا فالآب ةيونسلا تارداصلا•
)دلب ،ةكرش ،ةسسؤم( ةيجراخلا نيومتلا رداصم•
.ةيراجلا ةنسلل تاجتنملا هذهل اهداريتسا عمزملا ةيداملا تايمكلا•

:ةلمعتسملا تامالعلا.٥١
:سييقتلا.٦١

: ةمدختسملا سيياقملا–
: قيدصتلا–
: سيياقملا مارتحا–

: ةسسؤملل ةيومنتلا  قافآلا.٧١

: زاجنإلا ديق عيراشملا١-٧١

 : ىرخأ تامولعم2-٧١
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عبارلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

ينقتلا مييقتلا ررقم

.............. يف .......... مقر ررقم

: ةعانصلا ريزو ّنإ

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا٧٠-٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت–

،هنم٠٦ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2  يف خّرؤملا٦22-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت–

،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش

...................يف تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا طورشلا رتفد يف باتتكالا ىلإ رظنلابو–

،%...... ـب ةردقملا )....جتنملا ديدحت.........( جاتنإلا يف ةققحـملا جامدإلا ةبسن ىلإ رظنلابو–

: يتأي ام رّرقي

.......................................يئاــبجلا فـــيرـــعـــتـــلا مـــقر تحت ةـــلـــجسملا .....................................................................ةسسؤم نأ

: ءانتقال ،قبطملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ةلهؤم ،............................ةيالو...........................ـب ةنئاكلا

اذهب ةقفرملا ةيفصولا ةقاطبلا يف ةدراولا ،).......جوتنملا ةيمست....( جاتنإل ةمزاللا تانوكملاو ءازجألاو عطقلا–

............................................................................... ىلإ ................................................................. نم ةرتفلل ةبسنلاب ،ررقملا

: ىلإ هجوت ةيلصأ خسن )٦( تس يف ررقملا اذه ّدعُي–

،ينعملا–

،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ( ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا–

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا–

،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا–

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا ةحلصملا–

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا )١( ةنس ةدمل ةيحالصلا يراس ينقتلا مييقتلا ررقم
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سماخلا قحلملا
  ةيفصو ةينقت ةقاطب

تالخدملل ةيفصو ةقاطب
.................يف خّرؤم.............: مقر ينقت ررقم
: ةسسؤملا
: جتنملا
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تانوكملل ةيفصو ةقاطب
.................يفخّرؤم.............: مقر ينقت ررقم
: ةسسؤملا
: جتنملا

ةلصفم ريغ ةيفصولا تاقاطبلا*

١

2

٣

٤

5

٦

٧

8

٩

٠١

١١

2١

٣١

٤١

5١

٦١

٧١

8١

٩١

٠2

١2

22

٣2

٤2

52

٦2

٧2

82

٩2

٠٣

ةيمكلافصولا مقر


