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.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا1٤2–٤1 مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
 ،لّدعملا ،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

فيراعتلاو عوضوملا

نوـــناــــقـــــلا نــم٥٥ ةداـملا ماــــكــحأل اقيـبطــت: ىلوألا ةداـملا
وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر

،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
ةدافتسالا تايفيكو طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
ةــمــيــقــلا ىلع مسرـــلاو ةـــيـــكرـــمجلا قوـــقحلا  نـــم ءاـــفـــعإلا نـــم
يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا

.مهتاطاشن راطإ يف نيلوانملا فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت
جاــتــنإو مــيــمصتــلا طاشن رــيوــطــتو ةــيــقرــت ىلإ فدــهــي اــمـــك
ةـيـعاـنـصـلا ةــلواـنـملل ةـهـجوـملا ءازــجألاو عـطـقـلاوتاــنوــكملا

.تالامعتسالا عيمجلو

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

دهعت اهبجومب يتلا ةيلمعلا يه : ةيعانصلا ةلوانملا –
مساب فرعت ىرخأ ةكرش ىلإ ”رمآلا“ مساب فرعت ةكرش

تاــنوــكملا وأ اــهــجاــتــنإ نــم ءزــج زاـــجـــنإل ”رـــماوألا يقـــلـــتـــم“
ةينقتلا تافصاوملل اقفو ،ةمدخ ءادأ وأ /واهجاتنإل ةمزاللا

.اقبسم ةددحـملا ةيجولونكتلاو

جاتنإب هـتاـطاــشـن راطإ يف موـــقــي يذلا جتنملا:لوانملا –
تازــــيــهـجتو تاــجـتـنمل ةــهـجوملا ةـيـعرــفـلا مـقــطألاو مــقــطألا
اذــكو ةيئابرهكلاو ةـيـنورـتـكـلإلاو ةـيـكـيناــكـيملا تاــعاـنصلا
جاتنإو ،طاشنلا تاعاطق فلتخمل جاتنإلا تادعم ةنايصل
،تالامعتسالا لكل ةهجوملا تانوكملاو رايغلا عطق

تاجتنملل ةيئاهنلا ةهجولا يه : تالامعتسالا عيمج –
نكلو ،ةلوانم دقعب ةديقملا ريغ تانوكملا وأ رايغلا عطق وأ

ةـيـعاــنصلا ةسدــنــهــلاو ةــناــيصلا تاــيــلــمــع لــمشتــل ةــعسوـــم
،ضيرعلا روهمجلا تاجايتحال اذكو جاتنإلا لئاسول

عــضاــخ يوـنــعــم وأ يــعيـبـط صـخش لـــك وــه :جــتـنـملا –
قلعتي ايمدخ وأ ايعانص اطاشن سرامي يرئازجلا نوناقلل
ةهجوم تانوكم جاتنإ يف مهاسي ،ميمصتلا وأ تاساردلاب
،تالامعتسالا عيمجل وأ رخآ جتنم باسحل جامدإلل

ماع لوألا عيبر٩2يفخّرؤم١١٣-02 مقر يذيفنتموسرم
ءافعإلاب قلعتي،0202 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا2٤٤١
ةـــفاــضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم
يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع

راطإ يف ،نيلوانملا فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت
.مهتاطاشن

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠–97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،ممتملاو لدعملا

ىدامج لوأ يف خرؤملا2٠–1٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا22٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةديدج ةيكرمج ةفيرعت سيسأت

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماع لاوش92 يف خرؤملا9٠–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسإلا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤1
،لدعملا

يناثلا عيبر11 يف خرؤملا2٠–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو71٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا83٤1 ماع
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يهيجوتلا

ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم٥٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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ليوحتلا نم ئشان جوتنم لك وه :أشنملا يلحم جوتنم –
ققح يذلا تانوكملا جامدإ نم وأ /وةيلوألا داوملل يعانصلا

.ةددحـملا جامدإلا ةبسن

نم يئاهن جتنم عينصت تايلمع ةلسلس وه:جامدإلا –
اذـكو ،اـيـلـحـم ةزـجــنــم ءازــجأو عــطــقو تاــنوــكــم لاــخدإ لالــخ
ةسدنهلاو تايجمربلا ةسدنه اميس ال ،ةيدام ريغ تامدخ
مــيـــقـــلا ةـــلسلس يف يجـــيردـــتـــلا عـــفرـــلاـــب حـــمست ،ةـــلصلا تاذ
.ةفاضملا ةميقلا ةدايزو

يناثلا لصفلا

ءافعإلا ايازم قاقحتسا طورش

7٠–٠2 مـقر نوـناـقـلا نـم٥٥ ةداـملا ماــكحأل اــقـبـط :٣ ةداملا
٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1ماع لاوش21 يف خرؤملا

نم ىفعت ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو
تانوكملا ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا

نم ايلحم اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو
مقطألاو مقطألا جاتنإل مهتطشنأ راطإ يف ،نيلوانملا فرط

ةيكيناكيملا تاعانصلا تازيهجتو تاجتنملل ةهجوملا ةيعرفلا
جاــتـنإلا تادـــعــم ةــناـيـصل اذــكوةـيـئاــبرــهـكـلاو ةـيـنورـتـكـلإلاو

تانوكملاورايغلا عطق جاتنإو طاشنلا تاعاطق فلتخمل
.تالامعتسالا عيمجل ةهجوملا

.ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل ءافعإلا اذه حنميو

هيلع صوصنملا ءافعإلا نم ةدافتسالا عضخت:٤ةداملا
طورشلا رتفد يف باتتكالل ،موسرملا اذه نم3 ةداملا يف

قبسملا لوصحلاو،موسرملا اذهب لوألا قحلملاب قفرملا
فلكملا ريزولا نع رداصلا ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع
.موسرملا اذهب عبارلا قحلملاب قفرملا جذومنلا قفو ،ةعانصلاب

يف اهيلع صوصنملا تاءافعإلا نم ةدافتسالل:٥ةداملا
داوملاو تانوكملا عضخت نأ بجي ،موسرملا اذه نم3 ةداملا
يتلا ةيعرفلا مقطألاو مقطألا جاتنإ تايلمعل ةهجوملا ةيلوألا

ةطشنأ راطإ يف ةيعانص ليوحت تايلمعل ،جتنملا اهزجني
.جاتنإلا

ثلاثلا لصفلا

ءافعإلا نم ةدافتسالل ةيرادإلا تاءارجإلا

،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع لوصحلل طرتشي:6ةداملا
ةنامألا ىدل )2( نيتخسن يف ،جتنملا لبق نم فلم ميدقت
مالتسا لباقم ،هاندأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةنجلل ةينقتلا

 .عاديإ لصو

: ةيتآلا قئاثولا فلملا نمضتي نأ بجيو

اقفو ةيانعب ألمي ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم بلط –
،موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف قفرملا جذومنلل

،هيلع ارّشؤمو اعّقوم ،طورشلا رتفد –

ةلماكلا تاجوتنملاوتاجايتحالل ةلصفم ةيريدقت ةسارد –
اهلجأ نم بلط يتلا ةيلاملا ةنسلا ناونعب اهجاتنإ بجاولا

،ءافعإلا نم ةدافتسألا ررقم

داوملاو تانوكملا داريتسال يونس يريدقت جمانرب –
،بلطلا عوضوم ةيلوألا

تاجتنملاو تانوكملاو داوملل ةيفصولا ةينفلا تاقاطبلا –
،ءافعإلا اهيف سمتلي يتلا

تاطاشنلا زومر نمضتملا يراجتلا لجسلا نم ةخسن –
،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا تالاجملاب ةطبترملا ةيعانصلا

،ةيئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

وأ اهداريتسا دارملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ةمئاق –
قحلملا يف قفرملا جذومنلا نم2 ةطقنلا قفو ايلحم اهؤانتقا
،موسرملا اذهب يناثلا

قفرملا جذومنلل اقفو ،ةيانعب ألمت جتنملا دهعت ةرامتسا –
،موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملا يف

،بلطلا مدقم لبق نم ةزجنملا تارامثتسالا تابثإ قئاثو –

،طاشنلل نيمزاللا نيمدختسملا ةمئاق –

،يعانصلا ليوحتلا نع ةجتانلا تاجتنملل ةقباطم ةداهش –
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو

ةدافتسالا ررقم ةعانصلاب فلكملا ريزولا ردصي:7ةداملا
خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ يف ءافعإلا نم
.فلملا عاديإ لصو ميلست

،ةــــيــــلوألا داوملاو تاــــنوــــكملا ةــــمــــئاـــــق قـــــفرـــــت نأ بجـــــيو
.ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقمب ،هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا

: ىلإ ةهجوم ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ءافعإلا ررقم ردصي

،ينعملا –

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

كراــمـجلل ةــماــعــلا ةـيرــيدـملا :ةـيـلاـملاـب ةــفـلـكملا ةرازوـلا –
،بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا حلاصملا –

طورشلا سفن قفو ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ديدجت متي
.هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا
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،مهماهم نم مهؤافعإو ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت متيو
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب

: ةيتآلا ماهملاب ةنجّللا فلكت:٣١ةداملا

يمدــــقــــم فرــــط نــــم ةــــعدوملا ءاــــفــــعإلا تاــــبـــــلـــــط ةسارد –
،موسرملا اذه عوضوم ماظنلا راطإ يف تابلطلا

ماـيـقـلـل ةـعاــنصلاــب نيفــلــكملا تاــيالوــلا يرــيدمل زاــعــيإلا –
نـــم ةداـــفـــتسالا تاررـــقـــم ىلع لوصحـــلـــل ةـــقــــباس تاراــــيزــــب
،تارايزلا ريراقت لاسرإو ءافعإلا

ومدقم اهب دهعت يتلا تامازتلالا مارتحا ىلع رهسلا –
،هب لفكتلا دصق لجسم صقن لكب مهغيلبتو تابلطلا

،ءافعإلا تابلط لوح ،ةعانصلاب فلكملا ريزولل يأرلا ءادبإ –

ةيحالص ديمجت ءارآب ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةافاوم –
.ةيعضولا ةيوست ةياغ ىلإ ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم

تائيه وأ ءاربخب ةناعتسالا ،ةجاحلا دنع ،ةنجّللا نكمي
يف اهتدعاسم مهنأش نم ،ةينقتلا ةقفارملا راـطإ يف ،ةلهؤــم
.هجو نسحأ ىلع اهيلإ ةلكوملا لاغشألاب مايقلا

عاـمـتجالل ةـنـجـلـلا ءاــضـعأ سـيئرــلا يـعدـتـــســي:٤١ةداملا
نم لوألا مويلا يف لوألا عامتجالا نوكيو ،رهشلا يف )2( نيترم
نم لوألا مويلا يف يناثلا عامتجالاو ،رهشلا نم لمعلا مايأ
مدع ةلاح يف ّالإ ،رهشلا نم يناثلا فصنلا نم لمعلا مايأ

.ءافعإلا تابلط دوجو

ءاضعألا )2/3( يثلثروضحبّ الإ ةنّجللا تاعامتجا حصت الو
.لقألا ىلع

لالخ ديدج عامتجا دقع متي ،باصّنلا لامتكا مدع ةلاح يف
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع ناك امهم ،مايأ )8( ةينامث

ءاضعألا هــعــّقوــي رضحــم يف ةــنــجـــّلـــلا لـــمـــع جئاـــتـــن نّودـــت
.عامتجالا ءانثأ نورضاحلا

قحلا بلطلا مدقم لّوخي يبلسلا درلا ةلاح يف :٥١ةداملا
61 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نوعطلا ةنجل مامأ نعطلا يف

.هاندأ

فـــلـكـملا رــيزوــلا ىدــل نوــعـطـلل ةـنــجل أـــشـنـت :6١ةداملا
: نم نوكــتتو ةعاـنـصـلاب

امهنيب نم ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )2( نيلثمم –
،ةنجّللا سيئر

،اوضع ،ةيلاملا ريزو نع )1( لثمم –

                          .اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع لوصحلا لبق:٨ةداملا
ةـعاـنصلاـب ةـفـلـكملا ةرازوـلــل ةزــكرــمملا رــيــغ حــلاصملا موــقــت
،جاتنإلا عقاوم ىلإ ةيناديم ةرايز ءارجإب ،ةينعملا ةيالولل
.هاندأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا سيئر بلط ىلع ءانب

نـــمضـتي ةراــيز رــيرــقــتـب ةيـنــقـتـلا ةراــيزــلا هذــه جّوــتــتو
تادـــعملاو تالآلاو قـــفارملا دوـــجو نـــم قـــقــــحــــتــــلا هــــعوضوــــم
ةـبسنـلاـب اـهـقـباــطــت اذــكو ،طاشنــلــل نيمزالــلا نيمدــخــتسملاو
.جتنملا اهب دهعت يتلا تامازتلالل

ةساردل ةينقتلا ةنجللا سيئر ىلإ ةرايزلا ريرقت لسريو
.جتنملا فلم

ةدافتسالا جتنملا بلطل ضفر لك ريربت بجي:٩ةداملا
نيتس زواجتي ال لجأ يف هب ينعملا راطخإو تاءافعإلا نم
.فلملا عاديإ لصو ميلست خيرات نم اــموي )٠6(

مسرلاو ةيكرـمجلا موــسرــلا نـم ءاــفـعإلا حــنـمـي:0١ةداملا
ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا ،ايونس ةفاضملا ةميقلا ىلع
اهب حرصملا تاجايتحالا بسح ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم
 .بلطلا مدقم لبق نم

ةــمــيــقــلا ىلع مسرــلا نــم ءاــفــعإلا نــم ةداــفــتسالــل طرــتشي
ةصتـــخملا ةـــيـــئاـــبجلا حـــلاصمـــلـــل جِتـــنملا مدـــقــــي نأ ةــــفاضملا
رداصلا ءافعإلا نم ةدافتسالا رارقو طورشلا رتفد ،ايميلقإ
داوملا ةــمــئاــق اـــنـــمضتـــم ،ةـــعاـــنصلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع
.ءافعإلل ةلهؤملا تاجتنملاو تانوكملاو

ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلل يلعفلا ذيفنتلل طرتشيو
ةروكذملا تاجتنملاو تانوكملاو داوملا داريتسا ىلع ةفاضملا
جمانربل ةفاضإ ،كرامجلا حلاصمل جِتنملا مدقي نأ ،هالعأ
ىلع مسرلا نم ءافعإ ةداهش ،داريتسالل يونس يريدقت
.ةيئابجلا حلاصملا نع ضرغلا اذهل ةرداص ةفاضملا ةميقلا

عبارلا لصفلا

ماظنلا ةعباتمو تامازتلالا ةبقارم

بلص يف ىعدت ،ةيرازو ةينقت ةنجل أشنت :١١ةداملا
.”ةنجّللا“ صنلا

ةـــناـــمألا ،ةـــعاـــنصلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلا حــــلاصم ىلوــــتــــتو
.ةنجّلل ةينقتلا

: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ةينقتلا ةنجللا نوكتت :2١ةداملا

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع نيلثمم )3( ةثالث –

ةرــيـغـصلا تاــســسؤـملا رــيوــطت ةــلاـــكو نــع )1( لــثــمم –
.راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو
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يف اهدعاسي صخش يأب ةناعتسالا نوعطلا ةنجل نكمي
 .اهماهم

ةـنـجـلـل ةـيـنـقـتـلا ةـناـمألا ،ةـنـجـلـل ةـيــنــقــتــلا ةــناــمألا ىلوــتــت
.نوعطلا

نم ررقم بجومب نوعطلا ةنجل ءاضعأ نــّـيعي :7١ةداملا
ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا

يتــلا تاــعاــطــقـــلا ءارزو نـــم حارـــتـــقا ىلع ءاـــنـــب ،ةدـــحاو ةرـــم
.اهيلإ نومتني

ىلع مهماهم ءاهتناب ايئاقلت ةنجللا ءاضعأ ةدهع يهتنت
  .اهيلإ نومتني يتلا تارازولا ىوتسم

ةقيرطو يلـخادـلا اـهـماـظـن نوــعـطـلا ةـنـجل ددـحت:٨١ةداملا
ريزولا قفاويو ،لوألا اهعامتجا يف ةلاحإلا تايفيكو اهلمع
 .يلخادلا اهماظن ىلع ةعانصلاب فّلكملا

نأشب اللعمو اقباطم ايأر نوعطلا ةنجل يدبت:٩١ةداملا
نم ءادتبا ،اموي )٠3( نوثالث هاصقأ لجأ يف ةمدقملا نوعطلا

 .نعطلا مالتسا خيرات

ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلإ نوعطلا ةنجل يأر عفري
رارقلاب نعطلا بلاط غالبإ متي كلذ ىلع ءانبو،هيف لصفلل
.يئاهنلا

اذـــه ماـكـحأـب ةـيـنـعـملا تارادإلا حــلاـصـم فـلــكــت:02ةداملا
مـيظنـتلاوعــيرـشتـلـل اــقـفوو اـهـتاـيحالــص راـطإ يف ،موــسرـملا
اهب دهعتملا تامازتلالا مارتحا ىلع رهسلاب ،امهب لومعملا

.ءافعإلا ررقم يف ةجردملا ايازملا نم ديفتسملا جتنملا نم

نم ةدافتسالا ررقم نم ديفتسملا ىلع نــّيعتي:١2ةداملا
حلاصملا ديوزت ،ماظنلا اذهمييقتو ةعباتم تاجاحـل ،ءافعإلا
.ةبولطملا ةيئاصحإلا تامولعملا لكب ةينعملا

اترادإ( ةيلاملا ةرازول ةينعملا حلاصملا موقت:22ةداملا
رـــــثألا مـــــيـــــيـــــقـــــتـــــب ةــــــعاــــــنصلا ةرازوو )بئارضلاو كراــــــمجلا
لك ةليصحل ةكرتشم ريراقت دادعإو ماظنلا اذهل يداصتقالا

.لوألا ريزولا ىلإ هجوت يسادس

ةّيــمسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشـني :٣2ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنسربمفون

دارج زيزعلا دبع

لوألا قحلملا

طورشلا رتفد

طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي :ىلوألاةداملا

لـجأ نـم ،جتـنملا اـهــيــف بتــتــكــي نأ بجــي يتــلا تاــيــفــيــكــلاو

ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب ةقلعتملا ايازملا نم ةدافتسالا

نوناقلا نم٥٥ ةداملل اقبط ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو

وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماعلاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر

 .٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس

ةداملا يف ةددحـملا ايازملا ىلع لوصحلل لهؤي:2ةداملا

1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا نم٥٥

ةـيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو٠2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٤ قــــفاوملا

طورشلا مرــــــتــــــحـــــــي يذـــــــلا جتـــــــنملا ،٠2٠2 ةـــنسل يليـــمـــكـــتــــلا

.اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا

 :يتأي ام جتنملا ىلع نــّيـعتي :٣ةداملا

،هب حرصملا طاشنلا ةعيبطل قباطم رامثتسا تابثإ –

تاـعـّقوـت عـم بساـنـتـلاـب تازــيــهــجــتــلاو تآشنملا ثيــح نــم

،جاتنإلا

وأ ةدروتسملا تانوكملاو ةيلوألا داوملا ةمئاق ميدقت –

،جاتنإلل ةيرورضلا ايلحم ةانتقملا

،جاـــمدإلا تاـــيـــفـــيـــكو تاروـــطـــت لوـــح لـــيصاـــفـــت ميدـــقــــت –

ماقرألاب ،اذه طورشلا رتفد نم٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

،ماظنلا اذه راطإ يف جتنم لكل ةعّقوتملا تايمكلا بسحو

باسحو ةفلكتلا رعس باسحل ةيليلحت ةبساحم كسم –

لوح ليصافت اذــــكو تاجتنملاو تالخدملا تاقفدت يلامجإ

طيسب بلط قــيرــط نـع ،اـهـمـيدــقـت نــكــمــي ينآلا نوزخملا

،ةباقرلا تائيه فلتخمل

أرط رييغت لكب ةعانصلا ةرازول ةينعملا حلاصملا غالبإ –

هاصقأ لجأ يف ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع لوصحلا دعب

.رييغتلا اذه خيرات نم اموي )٠3( نوثالث

عم ،ةيتآلا ةــغـيصلا قــفو جاـمدإلا ةـبـسـن بــســحت :٤ةداملا

 .موسرلا جراخ ةيودحولا جاتنإلا ةفلكت رابتعالا نيعب ذخألا

 = ةيلحملا ةفاضملا ةميقلا
  )م مخ و ت + م م م و ت( - و إ ت

×00١
و إ ت
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.مسرلا جراخ ةدحولا جاتنإ ةفلكت=وإ ت

ةدروتسملا داوملاو تاجتنملل ةدحولا ةفلكت = م م موت
.مسرلا جراخ ةكلهتسملا

ةكلهتسملا ةدروتسملا تامدخلل ةدحولا ةفلكت= م مخ وت
 .مسرلا جراخ

داوملا ،تاجتنملا ةميق :)و إ ت( ةدحولا جاتنإ ةفلكت
.جاتنإلا فيلاكتو ةدروتسملاو ةيلحـملا تامدخلاو

ةدروـــتـسملا داوــملاو تاـــجـتـنـــــــمـــــــلــــــــل ةدــحوــلا ةــفـــلــكـت
.ةدروتسملا تاجتنملاو داوملا ةميق:)م م موت( ةكلهتسملا

ةكلهتسملاو ةدروتسملا تاــمدـخلل ةدــحولا ةفـــلكت
.ةدروتسملا تامدخلا ةميق :)م مخوت(

ىلع ةدروتسملا ةيلوألا داوملا دوجو مدع ةلاح يف هنأ ريغ
فذح متي ،ةيلحم داوم اهتفصب ةيلحـملا قوسلا ىوتسم
يذلا “ م موت“ حبصي يذلا “ م م مو ت”لماعم نم داوملا هذه
تانوكملاو ةعنصملا فصن تاجتنملاّ الإ رابتعالا نيعب ذخأي ال
.ةدروتسملا

،قوقح لكو ةسارد لكو ةمدخ لك:ةدروتسملا تامدخلا
تاءارجإب وأ تاءافعإب ةطبترم ،ايلحم ةانتقملا كلذ يف امب
مسقم عفد لحم ،لوانملا ىدل جراخلاب ةبعصلا ةلمعلاب عفد
.رعسلا بيكرت نم رصنعك تارتفل تايمكلا ىلع

جتنم لكل ةلصفم ةقاطب ميدقت ،نيجتنملا ىلع بجوتي
تايفيكلا سفن قفو ،يئزجلا جامدإلا ةبسن حضوت نوكمو
 .ةيئاهنلا تاجتنملا جتنم ىلع ةقبطملا

ةبــسن غوـــلـب ايازملا نم ديفتسملا ىلع بـجــي:٥ةداملا
،قـبـسم طرــشــك )%٠٤( ةــئاــملاـب نيــعـبرأ نـــع لــقــتال جامدإلا

صوصنملا ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ىلع لوصحلا لـــجأ نـم
.ماظنلا اذه يف هيلع

غولب ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ديدجتل طرتشي:6ةداملا
.)%٠6( ةئاملاب نيتس نع لقت ال جامدإ ةبسن

نوـــمدخـتـسـم ،جــتـنملا ىدـــل رـــفوـتـي نأ بــجــي :7ةداملا
يف ةيفاك ةينهم تاربخ وأ/و ةبولطملا تاءافكلاب نوعتمتي
.لاجملا اذه

عارتـخا ةءارــب لــك ،رــيوــطـتلاو ثـحـبلا راــطإ يـف :٨ةداملا
،جتنملا فرط نم ةيئاهن ةفصب ةانتقم وأ ايلحم ةعدوم
نمض بسحت رئازجلا جراخ اجتنم نوكملا ناك اذإ ىتح
وأ نوكملل ةيلوألا ةبسنلا نم %٥2 دودحبو جامدإلا ةبسن
 .عارتخالا ةءارب لحم ةزهجألا وأ ةمظنألا لمجم نم

نع ةمجانلا ةيئاهنلا تاجتنملا ةقباطم بجي:٩ةداملا
ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةمالسلا ريياعمل ،ماظنلا اذه قيبطت
.لوعفملا يراسلا

اـــيازــملا نــم ديفــتسملا جـتـنملا ىلـع نــّيعتي:0١ةداملا
ةينعملا حلاصملا غالبإ ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم يف ةدراولا

تامولعملا ىلع ليدعت يأب ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا يف
زواجتت ال ةدم لالخ ،هب صاخلا ينفلا مييقتلا فلم يف ةدراولا
.روكذملا ليدعتلا خيرات نم ءادتبا  ،اموي )٠3( نيثالثلا

ةـفـلـكملا ةرازوــلا حــلاصم لــبــق نــم تالــيدــعــتــلا غالــبإ مــتــي
نيتيريدملا( ةيلاملا ةرازوو ةراجتلا ةرازو ىلإ ،ةعانصلاب
.)كرامجلاو بئارضلل ةماعلا

ليدعتلل ةعضاخلا تامولعملا ميدقت ةيــمازــلإب لالخإ يأ
ةياغ ىلإ ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم لوعفم قيلعت ىلإ يدؤي

.ةيعضولا ةيوستو تاظفحتلا بحس

فرط نم هتامازتلاب لخملا ديفتسملا راذعإ متي:١١ةداملا
صئاقنلاب لفكتلل ةعانصلاب ةفلكملا ةرادإلل ةينعملا ةحلصملا
نــم ءادــتــبا ،اــموـــي )٠9( نوــــعست هاصقأ لـــــجأ يف ،ةـــــلـــــجسملا

.راذعإلاب راطخإلا خيرات

ءاغلإ متي ،لجألا اذه ءاضقنا دنع صئاقنلا ّوست مل اذإ
ةكلهتسملا ايازملا عاجرتسا عم ،ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم
.ررقملا اذه ناونعب

لالخإلا نودو ،ةحونمملا ايازملا ليوحت ةلاح يف:2١ةداملا
ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب
 :ةيتآلا تابوقعلا قبطت ،لوعفملا

يف اهيلع صوصنملا ،ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا ديمجت –
لقت ال ةدمل ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٥٥ ةداملا

طاشنلا ةرتف لالخ ةدروتسملا كلت نع لقت ال ةميقبوةنس نع
،ليوحتلا لحم

تاـــيـــمـــكـــلـــل ةـــبسنــــلاــــب ةــــحوــــنــــمملا اــــيازملا عاــــجرــــتسا –
،ليوحتلا لحم ةدروتسملا

صوصنملا ةــيــكرــمجلاو ةــيــئاــبجلا تاــمارــغــلا قــيــبــطــت –
.ةيئابجلاو ةيكرمجلا تافلاخملا صخي اميف اهيلع

ةيلاملا ةرازوو ةراجتلا ةرازو حلاصم ىلإ ةخسن لاسرإ
 .ماظنلا اذه ذيفنتب نيتينعملا

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

هيلع قدوصوئرق
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  يناثلا   قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو

٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماعلاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا نم٥٥ ةداملا(

)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناقنمضتملاو

ءافعإلا  نم ةدافتسالا ررقم بلط

 : ديفتسملا .١

.............................................................................................................................................................. : ةيعامتجالا ةيمستلا

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

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

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

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

..................................................................................... : ةيالولا ........................................................... : جاتنإلا ةدحو ناونع

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

.................................................................................................................................................................. : ينورتكلإلا ديربلا

................................................................................................................................................................... : طاشنلا تالاجم

: ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا تانوكملاو داوملا ةمئاق .2

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

)انوناق لهؤملا يضمملا ةفص( ءاضمإلا

ةيمست

تالخدملا

يفيرعتلا دنبلا

يعرفلا

 ةدحو

سايقلا
دروتسميلحمةيمكلا



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩2
9م0202 ةنس ربمفون٥١

ثلاثلا قحلملا

دــــهعت ةرامتسا

....................................... يتفصب ................................................................. : هاندأ عّقوملا انأ

................................................................. : ةكرشلا باسحل

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

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

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

...................................... : ةيالولا  ..................................................... : ةكرشلا رقم ناونع

: حّرصأ

،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاوعيرشتلا ىلع عالطالا مت هنأ –

ةيلاملا نوناق نم٥٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءافعإلا نم ةدافتسالل ةبولطملا طورشلا ةعيبطب ملع ىلع يننأب –
.٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

: نأ دهشأ

،ةحيحص ءافعإلا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا عيمج –

،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا  ىلإ يدؤي بذاك حيرصت لك نأب تملع يننأو –

.بلطلا عوضوم تاءافعإلا نم ةدافتسالا تايفيكو طورش عيمج ىلع قفاوأ يننأ –

: يتأي امب دهعتأ

،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلا –

تازيهجتوتاجتنمل ةهجوملا ةيعرفلا مقطألاو مقطألا جاتنإل ،ايرصح ،تاءافعإلا لحم ةيلوألا داوملاو تانوكملا مادختسا –
رايغلا عطق  جاتنإو ،طاشنلا تاعاطق فلتخمل جاتنإلا تادعم ةنايص اذكو ،ةيئابرهكلاو ةينورتكلإلاو ةيكيناكيملا تاعانصلا

،تالامعتسالا عيمجل ةهجوملا تانوكملاو

بلط فلم يف ةنمضتملا تامولعملل ليدعت لكب ،ةددحـملا لاجآلا يف ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا مالعإ –
.تاءافعإلا نم ةدافتسالا

.هذه دهعتلا ةرامتسا لهؤملا لثمملا عّقوي ،كلذل اتابثإو

 ..................................يف............................ـب

)انوناق لهؤملا يضمملا ةفص( ءاضمإلا
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عبارلا قحلملا

ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم

....................... خيراتب .................... مقر ررقم

 ،ةعانصلا ريزو ّنإ

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت

،هنم٥٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92يف خّرؤملا113-٠2  مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو

اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب

،مهتاطاشن راطإ يف نيلوانملا فرط نم ايلحم

.............................................................................. موي مدقملا ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم حنم بلط ةسارد جئاتن ىلع ءانبو

..................................... : ةسسؤم باسحل فرصتملا ................................................. : ةفيظولا ................................ فرط نم

........................... : يئابجلا فيرعتلا مقر ..................... : يراجتلا لجسلا مقر .............................................. : ينوناقلا لكشلا

............................. : ةيالولا .............................................. :ةسسؤملا رقم ناونع

: رّرقي

ةمئاقلا يف ةجردملاو ،هالعأ ةروكذملا ةسسؤملا لبق نم ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ّنأ –

ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٥٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاءافعإلل ةلهؤم ،ررقملا اذهب ةقفرملا

،هالعأ روكذملا٠2٠2

عيقوتلا خيرات نم )2( نيتنس ةدمل ،ررقملا اذه عوضوم ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم تاءافعإلا حنمت –

،ررقملا اذه ىلع

 :ىلإ هجوت ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ءافعإلا نم ةدافتسالا ررقم ردصي –

،ينعملا –

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

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا ةحلصملا –

....................... يف رئازجلاـب

ةعانصلاب فلكملا ريزولا عيقوت


