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لوألا عــيـبر٩2 يــفخّرؤــم٣١٣-02 مــقر يذـيــفنــتموـسرـم
ددــحــي ،0202 ةـنـس رــبـمفوــن٥١ قــفاوــملا2٤٤١ ماــع

نيـسراـمـملا نيـلماــعـتملا لوـبـق تاــيفـيـكو طورــش
ةينورتكلإلا تادعملاوتاجتنملا جاـــتـــنإ ةـــطـــشـــــــنأل
يــئاـبــجلا ماـظـنلا نـم ةداــفـتسالل ةـيـلزـنمورــهكلاو
.يليضفتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روــتسدـلا ىلـع ءاـنــبو –
 ،هنم

ماــــع ناــــضــــمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رـــــــــمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةــــنــس رـبــمتـبـس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

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

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

ماع ناضمر٥1 يف خرؤملا11–99 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو–
ةـيـلاملا نوـناـق نــمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠2٤1
 ،هنم8٥ ةداملا اميس ال ،٠٠٠2 ةنسل

ىداــمــج91 يف خرؤـــــمـــــلا3٠–3٠ مقر رـــــمألا ىضتـقـمبو –
قلعتمـلاو3٠٠2 ةـنــس وــيــلوــي91 قفاوــمـــلا٤2٤1 ماـع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةسفانمـلاب

ىلوألا ىداــمــج٥ يف خرؤــمــــلا2٠–٤٠ مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
ددــــحـــي يذــــلا٤٠٠2 ةـنــس وــيـنوــي32 قـــفاوــمـــلا٥2٤1 ماـع
لدعملا ،ةيراجتلا تاـــسراــــمـــمـــــلا ىلــــع ةــــقـــبــــطــــمــــلا دــــعاوـــقــــلا

    ،ممتملاو

ىداــمــج٥ يف خرؤــمــــلا٤٠–٤٠ مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةـنــس وــيـنوــي32 قفاوــمـــلا٥2٤1 ماـع ىلوألا

،ممتملاولدعملا ،سييقتلاب

ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةيناثلا

 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠–9٠ مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
ةـــياــمـحـب قـلــعـتملاو9٠٠2 ةـنـس رــيارـبـف٥2 قـفاوـملا٠3٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع لاوش92 يف خرؤملا9٠–61 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤1
 ،لدعملا

عيبر91 يف خرؤملا81–81 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

 ،هنم8٤ ةداملا اميس ال ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوــناـــقــلا ىضتـقـمبو –
نوـناـق نــمضتملاو٠2٠2 ةنس وــينوــي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٠6و٥٥ ناتداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةـيـلاملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا٤7 –٠٠٠2 مقر يذـيــفــنـتــلا موسرـملا ىضتقـمبو –
يذــلا٠٠٠2 ةـنــس ليرــبأ2 قفاوــمــــلا٠2٤1 ماــع ةـــجـــحلا يذ72
جذامن نم اـقالـطنا جاـتــنإلا ةـطــشــنأ فيرـعــت طورــش ددـحــي
عيـمجتلا جذامنو ةيبيـكرتلا تاعانصـلل ةـهجوـــملا عيمـجتـلا
،ممتمـلاو لدعمـلا،”DKC نواد دكون يلتيـلبموك“ ةاـّمسمـلا

٤ يف خرؤملا891–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
 ،ةئيبلا

2 يف خرؤملا٤٤1–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

يف خرؤـمــلا1٤2 –٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـلا٤1٠2 ةـنــس تشغ72 قفاومــلا٥3٤1 ماع ةدـعـقلا يذ لوأ
،لدعملا،مجانمـلاو ةـعانـصـلا رــيزو تاـيحالـص ددـحـي

6 يف خرؤملا1٠1–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا71٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
ايازملا نم ةدافتسالل ايندلا غلابملاو ةـيـبـلـسـلا مـئاوـقـلا ددحي
،تارامثتسالا عاونأ فلتخم ىلع ايازملا قيبطت تايفيكو

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

فيراعتلاوعوضوملا

مقر نوـناـقلا نم٠6 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس وــينوــي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2
فدهي ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةـيـلاملا نوـناـق نــمضتملاو٠2٠2
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يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا طبترت :٤ ةّداملا
اذـــهب لوألا قـحـلملاب قــفرـملا طورشلا رتـفد يف باـتـتـكالاب
ينـقـتــلا مــيــيــقــتــلا ررــقــم ىلع قــبسملا لوصحلاــبو موسرملا
.موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملاب هجذومن قفري يذلا

ثلاثلا لصفلا

يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا تاءارجإ

مييقتلا ررقم ىلع لوصحلا بلط فلم نمضتي:٥ ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ روكذملاينقتلا

ةيانعب اهؤلم متي ينقتلا مييقتلا ررقم بلط ةرامتسا –
قفرملا جذومنلا بسح ةمزاللا ةيريربتلا قئاثولاب قفرتو
،موسرملا اذهب يناثلا قحلملاب

،ينعملا طاشنلا نمضتت يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،عورشملا ةعاجن ريربتل ةلصفم ةيداصتقا- ةينقت ةسارد –
لئاسولاوةيرشبلا دراوملا عومجم اذكو ةينقتلا ىودجلاو
.ةرّطسملا ةيداصتقالا فادهألا قيقحتل ةمزاللا ةيداملا

تايطعملا ىلإ ةفاضإ ،ةساردلا هذه يوتحت نأ بجيو
ىلع ،لالــغـتسالاو راــمـثـتسالاب ةـقــلـعـتملا ةـيـلاــملا لوادجــلاو
تادعملا ةعيبطو ةمئاق اذكو ،اهميظنتو تاشرولا تاططخم
   ،ضرغلا اذهل ةصصخملا

اعّقومو اخرؤمو ىلوألا فرحألاب ايضمم طورشلا رتفد –
ةرابعنمضتملاو انوناق لهؤملا هلثمم وأ لماعتملا فرط نم
،)هيلع قدوصو ئرق(

تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل ةيمكلا مئاوقلا –
اهؤانتقا وأ اهداريتسا متيس يتلا ،ةيعرفلا تاعومجملاو
،موسرملا اذهب عبارلا قحلملاب قفرملا جذومنلا بسح ايلحم

ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملا ةمئاق –
ررقم بلط عوضوم جوتنملا يف جمدتس يتلا ايلحم ةجتنملا
،ينقتلا مييقتلا

ةنامألا ىدل ،ةيمقرو ةيقرو ،نيتخسن يف فلملا عدوي
لوصحلا لباقم ،هاندأ21 ةداملا يف ةروكذملا  ةنجلل ةينقتلا

.عاديإ لصو ىلع

موقت ،ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلا لبق :6 ةّداملا
ةـعاـنصلاـب ةــفــلــكملا ةــيــئالوــلا ةــيرــيدــمــلــل ةــيــنــعملا حــلاصملا
،جاتنإلا عقاوم ىلإ ةيناديم تارايز ءارجإب ،ايميلقإ ةصتخملا

ةمدقملا قئاثولل ةدوجوملا لكايهلا ةقباطم نم ققحتلا دصق
.بلطلا يف

رــيدـملا لــسرــي نأ بـجـي ،تاراــيزـلا هذــه جـئاــتن ىلعءانبو
ةداملا يف ةددحـملا ةينقتلا ةنجللا ىلإ ةعانصلاب فلكملا يئالولا

لئاسولاو تادعملاو تآشنملاو لكايهلل ايفصو اريرقت ،هاندأ21
.بلطلا عوضوم تازيهجتلاو تاجتنملا عينصتل ةهجوملا

نيلماعتملا ةدافتسا تايفيكو طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه
ةـيـنورــتــكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ ةطشنأل نيسرامملا

.يليضفتلا يـئاـبجلا ماــظـنلا نــم ةـيـلزـنمورهــكـلا ةزــهـجألاو

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

ةينورتكلالا تاجوتنملا عينصت طاـشـن: جاـتـنإلا طاــشــن
ءازجألاو تانوكملاو ةيلوألا داوملا نم اقالطنا ةيلزنمورهكلاو
قيرط نع وأ اهسفنل ةسسؤملا لبق نم ةعنصملا عطقلاو
نم ةلمكم وأ/و نييلحم نيجتنم ىدل اهئانتقا وأ ةلوانملا

لكش يف ،نيلومم ةدع وأ دحاو لومم ىدل داريتسالا لالخ
ةلماك ةدحو لكشت نأ طرشب ،تاعومجم يف وأ لصفنم
.ةقحال وأ ةقباس نحش ىلإ اهتفاضإ لالخ نم جاتنإلل

نوناقلل عضاخ يونعم وأ يعيبط صخش لك: جتنملا
عـــيـــنصت ىلإ فدــــهــــي اــــيــــعاــــنص اــــطاشن سراــــمــــي يرــــئازجلا
.ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا

اـيـلـحم ةـعـنـصم عــطـقو ءازــجأو تاــنوـكـم جاردإ : جاــــمدإلا
حـمـسـت يتلا ،ةـلصلا تاذ ةـسدنـهـلاو ةـيـنـقتلا تاـمدـخلا اذــــكو
ةفاضملا ةميقلا ةدايزو ميــقـلا ةـلـسـلس يف يجيردــت ءاــقـتراـب
.ةيلحـملا

نوناقلل عضاخ يونــعم وأ يعـيـبط صـخـش لــك: لوانـملا
ةــقـــلـــعـــتـــم تاـــمدـــخ وأ اـــيـــعاـــنص اـــطاشن سراـــمـــي يرـــئازجلا

ىلإ ةهجوم تانوكم جاتنإ يف مهاست ميمصتلا وأ ةساردلاب
.جتنملا ةدئافل جامدإلا

يناثلا لصفلا

يليضفتلا يئابجلا ماظنلا يف لوبقلا طورش

7٠–٠2 مقر نوــناـــقــلا نم٠6 ةداملا ماكحأل اقبط :٣ ةّداملا
٠2٠2 ةنس وــينوــي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا

ىـفـعــت ،٠2٠2 ةــنسل يليــمــكـــتـــلا ةـــيـــلاملا نوـــناـــق نــمضتملاو
تانوكملا اذكو ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملا
تاــعوـمـجملا جاـتـنإ يف نيــطشاـنلا نيلوانملا ىدل ةانــتقملا

تازيهجتلاو تاـجوـتـنـمـلـل ةـهـجوملا ةـيـعرـفـلا تاـعوـمـجملاو
مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ،ةيلزنمورهكلاوةينورتكلإلا

.ةفاضملا ةميقلا ىلع

ىلع مسرلاو ،%٥ لدعمب ةيكرمجلا قوقحلل عضخت امك
تاعومجملاو تاعومجملا عيمج ،%91 لدعمب ةفاضملا ةميقلا
يف وأ لصفنم لكش يف ةدروتسملا ،تاقحلملاو ةيعرفلا

جامدإلا لدعم اوغلب نيذلا نيلماعتملا لبق نم ،تاعومجم
.بولطملا

يلآلا مالعإلا تادعم اذكو ةلاقنلا ةيفتاهلا تادعملا ىنثتست
 .موسرملا اذه قيبطتلاجم نم
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هذه يأرل يرـيرـبتلا فــلملا نـم اءزـــج رــيرـقتـلا اذــه ّدــَعُيو
.ةنجللا

)٥٤( نيعبرألاوةسمخلا لالخ بلطلا بحاصل ظفحت لك غلبي
كلذ كرادت نم نكمتي ىتح بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا اموي

.غيلبتلا خيرات نم ءادتبا اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأيف

فرط نم ينعملا ىلإ ينقتلا مييقتلا ررقم ّملسي :7 ةّداملا
نيعبرأو ةسمخ زواجتي ال لجأ يف ةعانصلاب فلكملا ريزولا
هيلع صوصنملا عاديإلا لصو ميلست خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥٤(

نيب ةدملا لمشت يتلا ةرتفلل ةبسنلاب ،هالعأ٥ ةداملا يف
.طورشلا رتفد يف ددحم وه امبسح جامدإلا يتلحرم

ةنجللا نيكمت دصق اموي )٠3( نيثالثب لجألا اذه ديدمت نكمي
عـفرـب ةـقـلـعـتملا ةـيـلـيـمـكـتـلا تاـموـلـعملا ةسارد نـم ةـيـنـقــتــلا
.هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا تاظفحتلا

لك ةيادب يف ةققحـملا جامدإلا ةبسن ريربت متي نأ بجي
رتفد نم٥و٤ نيتداملا يف اهيلع صوصنم جاتنإ ةلحرم
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا

لكل ةبسنلاب ةبولطملا ةيئاهنلا جامدإلا ةبسن قيقحت دعب
متي ،طورشلا رتفد نم٥ ةداملا يف ددحم وه امك ،جوتنم

.ايونس ينقتلا مييقتلا تاررقم ديدجت

ةيـمـكـلا مـئاوـقــلاويـنـقتلا مييـقـتـلا ررـقـم رّرـحـي :٨ ةّداملا
،ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل
ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ،ايلحم اهؤانتقا وأ اهداريتسا دارملا

: ىلإ هجوت

،ينعملا –

كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملاـب ةـفــلــكملا ةرازوــلا –
،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا –

يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا بلطل ضفر لك:٩ ةّداملا
لاجآلا سفن يف ينعملل غلبيو رربي نأ بجي ،يليضفتلا
.موسرملا اذه نم7 ةداملا يف ةددحـملا

قحب اررضتم هسفن ربتعي يذلا بلطلا بحاص عتمتي
هاندأ٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل نعطلا

غيلبت خيرات نم اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ لالخ
.ضفرلا

ينقتلا مييقتلا ررقمل ديدجت بلط لك عضخي:0١ ةّداملا
.موسرملا اذه نم7و6و٥ داوملا يف ةددحـملا تاءارجإلا سفن ىلإ

نــم ءاــفـعإلا نـم ةداــفتسالل ،جـتـنملا ىلــع بجي :١١ ةّداملا
ةاــنــتــقملا ةــيـــلوألا داوملا ىلع ةـــفاضملا ةـــمـــيـــقـــلا ىلع مسرـــلا

ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملا اذكو ايلحم
ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش بلط ،نيلوانملا ىدل ةانتقملا

،اـيـمـيـلـقإ ةصتـخملا ةـياــبجلا حــلاصم ىدــل ةــفاضملا ةــمــيــقــلا
ةيمكلا ةمئاقلا مضي يذلا ينقتلا مييقتلا ررقم ميدقت ىلع ءانب
ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل
.ءافعإلا عوضوم

ةـمــيــقــلا ىلع مسرــلا نــم ءاــفــعإلا نــم ةداــفــتسالا طــبــترــتو
ةدروتسملا ةيلوألا داوملا ىلع ةيكرمجلا قوقحلاو ةفاضملا

ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش جتنملا ميدقتب
داوـمـلـل ةـيـمـكـلا ةـمـئاـقـلا مضي يذـلا ينـقـتـلا مـيـيــقــتــلا ررــقــمو
.ةيكرمجلا حلاصملا ىلإ ،ءافعإلا لحم تانوكملاو ةيلوألا

عبارلا لصفلا

 تامازتلالا ةعباتمو ةبقارم

ةنجل ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :2١ ةّداملا
،“ةـنـجـلـلا“ صـنـلا بــلـص يف ىعدــت ةــكرـتـشم ةــيرازو ةيـنــقت
: نم لكشتتو هلثمم وأ ريزولا اهسأري

،ءاضعأ ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع نيلثمم )3( ثالث –

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لـثمم –

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

حارتقا ىلع ءانب تاونس )3( ثالث ةدمل ةنجللا ءاضعأ نــّيعي
.نيينعملا ءارزولا نم

ةـفـلـكملا ةرازوـلا حـلاصم ةـنـجـلــل ةــيــنــقــتــلا ةــناــمألا ىلوــتــت
.ةعانصلاب

اـهـئاضعأ نييـعــتو اــهرــيسو ةــنــجــلــلا هذــه مــيــظــنــت ددــحــي
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةنجللا فلكت:٣١ ةّداملا

مييقتلا تاررقم ىلع لوصحلا تابلط يف يأرلا ءادبإ –
عقاوم ةرايز دعبو ،ةمدقملا تافلملا ةسارد ىلع ءانب ،ينقتلا
 ،جاتنإلا

،ينقتلا مييقتلا تاررقم ديمجت وأ بحس يف يأرلا ءادبإ –

اهب اودهعت يتلا تامازتلالل نيلماعتملا مارتحا ىلع رهسلا –
.طورشلا رتفد بجومب

راطإ يف ةلهؤم تائيه وأ ءاربخب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
.اهل ةلكوملا ماهملاب مايقلا نم اهنيكمتل ةينقتلا ةقفارملا

ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل نعطلل ةنجل أشنت:٤١ ةّداملا
 : نم لكشتتو

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

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

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

،اوضع ،ةسفانملا سلجم نع )1( لثمم –

.اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع )1( لثمم –
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فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نعطلا ةنجل ءاضعأ نـّيعي
ىلع ءانب ديدـجــتلل ةـلـباق تاونس )3( ثالــث ةدــمل ةــعانــصـلاب
.ةينعملا تائيهلا يلوؤسمو ءارزو حارتقا

تايفيكو اهريس طبضتو يلخادلا اهماظن ةنجللا ددحت
ةعانصلاب فلكملا ريزولا قفاويو .لوألا اهعامتجا يف ،اهراطخإ
.يلخادلا اهماظن ىلع

ىدعتي ال لجأ لالخ ،عدوملا نعطلا يف ةنجللا تبت :٥١ ةّداملا
.همالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث

ةــعاــنصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا ىلع ةــنــجـــلـــلا يأر ضرـــعـــي
 .يئاهنلا رارقلاب يكتشملا غّلبي مث هيف لصفلل

كراــمجلا يــترادإل ةــيـنـعملا حــلاـصـملا فلــكت :6١ ةّداملا
عـــيرشتلل اقبط اهل ةلوخملا تايحالصلا راطإ يف،بئارضلاو
ديفتسملا جتنملا مارتحا ىلع رهسلاب ،امهب لومعملا ميظنتلاو
.اهبدهعت يتلا تامازتلالل يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم

ةنجل نييعت ةعانصلاب فـلـكملا رـيزوــلا نكـمـي:7١ ةّداملا
لالغتسالا تارود لالخ ةبقارم تايلمع ءارجإب فلكت ةصاخ
تاررـقـم نـم نـيدـيـفـتسملا نيجـتـنـمـلـل ةـعـباـتـلا تاسسؤمـلـل
.ينقتلا مييقتلا

ىدم مييقت يف ةصاخلا ةنجللا ةمهم لثمتت :٨١ ةّداملا
رـــتـــفد بجومب ةـــبـــتـــتـــكملا تاـــمازـــتـــلالاـــب نيجـــتــــنملا دــــيــــقــــت
رصانعلا لك لالخ نم وأ ةيناديم تارايز لالخ نم ،طورشلا
 .ةلصلا تاذ تايطعملا وأ ريرقتلل ىرخألا

ةداملا يف ةروكذملا ةيباقرلا تارايزلا جوتت:٩١ ةّداملا
لصفلل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلإ مدقت ريراقتب ،هالعأ81
ىلع اهــقيـبـطت بـجاوـلا تاـبوـقــعلا يف ،ةنجـلـلا يأر ذــخأ دـعـب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،نيفلاخملا نيجتنملا

يئابجلا ماظنلا نم ديفتسملا جتنملا ىلع نــّيعتي :02 ةّداملا
ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا مالعإ يليضفتلا

صاخلا هفلم يف ةمدقملا تامولعملا ىلع أرطي ليدعت لكب
،اــموــي )٠3( نيثالث زواجتت ال ةدم يف ينقتلا مييقتلا بلطب
.ليدعتلا لوصح خيرات نم ءادتبا

ىلإ ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم تاليدعتلا لسرت
بئارضلـــل ةـــماـــعـــلا ةــــيرــــيدملا( ةــــيــــلاملاو ةراــــجــــتــــلا يترازو
.)كرامجلل ةماعلا ةيريدملاو

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب لالخإلا نود :١2 ةّداملا
ةددحـملا تامازتلالاب ريصقت يأ ّنإف ،هب لومعملا عيرشتلا

لبق نم فلاخملا جتنملا راذعإ ىلإ يدؤي موسرملا اذه لالخ نم
ىدعتي ال لجأ لالخ ةلجسملا صئاقنلاب لفكتلا دصق ةنجللا

.غيلبتلا خيرات نم ءادتبا اموي )٠3( نيثالث

لبق نم ةدملا هذه دعب ،صئاقنلاب لفكتلا مدع ةلاح يفو
ريزولا نم ررقم بجومب ينقتلا مييقتلا ررقم دمجي جتنملا
يف ررقملا اذه دعيو .ةنجللا يأر ذـخأ دـعـب ةـعاـنصـلاب فـلـكملا

: ىلإ هجوت ةيلصأ خسن )٥( سمخ

،ينعملا –

كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملاـب ةـفــلــكملا ةرازوــلا –
،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا –

قفو ،ةلجسملا صئاقنلاب لفكتلا دعب ديمجتلا عفر متيو
ميـيـقـتلا ررــقــم ةيحالص ةدمل ديدمت يأ نود ،اـــهسـفـن لاــكشألا
.ديمجتلا عوضوم ينقتلا

نـّيعتي ،يميظنتلا راطإلا ةعباتمو مييقت ضرغل:22 ةّداملا
لك ميدقت يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ديفتسملا جتنملا ىلع
.ةينعملا حلاصملا ىلإ ةبولطملا ةيئاصحإلا تامولعملا

ةـــفـلــكـملا ةرازوــلل ةـصـتـخملا حــلاـصـملا موــقــت :٣2 ةّداملا
موسرملا اذـه ذـيـفـنـتـل يداصتـقالا رـثألا مـيـيــقــتــب ةــعاــنصلاــب
ىلع داـــمـــتـــعالاــــب ةــــلــــيصحلا لوــــح ةــــيرود رــــيراــــقــــت دادــــعإبو
نيتفلكملا نيترازولل ةــلهؤملا حلاصملا نم ةمدقملا تايطعملا

.ةراجتلاو ةيلاملاب

سماخلا لصفلا

ةيماتخوةيلاقتنا ماــكحأ

نكمي ،ذيفنتلا زيح موسرملا اذه لوخد دنع :٤2 ةّداملا
تادعملاو تاجتنملا بيكرت لاجم يف نيطشانلا نيلماعتملا
جامدإلا بسن اوغلبي مل نيذلا ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا
ةسرامم ةلصاوم ،طورشلا رتفد نم٥ ةداملا يف ةددحـملا
يــف ةددــحـملا موــسرــلاو قوــقـحلا عـفد لالــخ نــم مـهــتــطــشنأ
.ةدح ىلع دروتسم ءزج وأ/و نّوكم لكل ةيكرمجلا ةفيرعتلا

بيكرتل ةهجوملا ءازجألا تاعومجم داريتسا عضخيو
موسرلاو قوقحلا ىلإ ،ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تاجتنملا
.ةيئاهنلا تاجتنملا ىلع ةقبطملا

٤7–٠٠٠2 مقر يذـيــفــنـتــلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٥2 ةّداملا
ةـنــس ليرــبأ2 قفاوــمــــلا٠2٤1 ماــع ةـــجـــحلا يذ72 يف خرؤمـلا

اـقالـطنا جاـتــنإلا ةـطــشــنأ فيرـعــت طورــش ددـحــي يذــلا٠٠٠2
ةــيــبــيـكرــتـــلا تاـــعاـــنصـلـــل ةـهـــجوـــملا عـــيـــمـجـــتـلا جذاـــمـــن نـــم
،”DKC نواد دكون يلتيـلبموك“ ةاـمسمـلا عيـمجتلا جذامنو
.ممتمـلاو لدعمـلا

ةّيــمــسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشـني :62 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف رئازجلاب ررح
 .٠2٠2 ةنسربمفون

دارج زيزعلا دبع
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لوألا قحلملا

نيجتنملا ةدئافل يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا تايفيكو طورشب قلعتملا طورشلا رتفد

ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ يف نيطشانلا

تاطاشنل سرامملا جتنملا اهبتتكي نأ بجي يتلا تايفيكلاو طورشلا ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي : ىلوألا ةّداملا

نم٠6 ةداملا ماكحأل اقبط يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ،ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ

.٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا

.اذه طورشلا رتفد يف ةجردملا طورشلاب دــّيقتي يذلا جتنملا ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ديفتسي:2 ةّداملا

: يتأي ام جتنملا ىلع بجي:٣ ةّداملا

،جاتنإلا تاعّقوت عم بسانتلاب تادعملاو لكايهلا ثيح نم هب حرصملا طاشنلا ةعيبطل قباطم رامثتسا تابثإ –

يف ايلحم اهجاتنإب مازتلالاو اهجامدإ متيس يتلا وأ ةجمدملا ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملا ةمئاق ميدقت –

تاجتنملل ةيراجتلا عجارملا ةمئاقلا هذه ددحت امك .اذه طورشلا رتفد نم٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا زواجتت ال ةلهم

،ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملا هذه مضتس يتلا

لكش ىلع ،اذه طورشلا رتفد نم٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا جامدإلا تايفيكو تاروطت فلتخمل يليصفت فصو ميدقت –

،ميظنتلا اذه راطإ يف جتنم لكل اهجاتنإ عقوتملا تايمكلا اذكو ،ةيددع تايطعم

نكمي نوزخملا لوح نــّيحم ريرقتو تاجتنملاو تالخدملا تاقفدت يلامجإو جاتنإلا ةفلكت رعسل ةيليلحت ةبساحم كسم –

.ةباقرلا تائيه فلتخمل تقو يأ يف هميدقت

 : موسرلا باستحا نود ةدحولل جاتنإلا ةفلك رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةيتآلا ةغيصلا قفو جامدإلا ةبسن بسحت :٤ ةّداملا

ةفلك +TH ةكلهتسملا ةدروتسملا داوملاو تانوكملل ةدحولا ةفلك( -TH ةدحولا جاتنإ ةفلك
  )THةكلهتسملا ةدروتسملا تامدخلل ةدحولا

×00١
TH ةدحولا جاتنإ ةفلك

.جاتنإلا فيلاكتوةدروتسملاو ةيلحـملا تامدخلاو داوملاوتاجوتنملا ةميق: ةدحولا جاتنإ ةفلك

.ةدروتسملا تاجوتنملاوداوملا ةميق: ةكلهتسملا ةدروتسملا داوملاوتانوكملل ةدحولا ةفلك

.ةدروتسملا تامدخلا ةميق: ةكلهتسملا ةدروتسملا تامدخلل ةدحولا ةفلك

بسح اهنمث عفد متي ،نيلوانم ىدل ايلحم ةانتقملا كلت كلذ يف امب ،قوقحو ةساردو ةمدخ لك : ةدروتسملا تامدخلا

.رعسلا ةبيكرت يف اجردم ارصنع اهتفصب ،ةنيعم ةرتف لالخ تايمكلا

ىدل ةانتقملا ةيعرفلا تاعومجملاوتاعومجملاو تانوكملاب ةقلعتملا ةيئزجلا جامدإلا ةبسن ريربت جتنملا ىلع بجي

جتنم ىلع ةقبطملا تايفيكلا سفن قفو نيينعملا نيلوانملا لبق نم ةدعم ةلصفم تاقاطب ميدقت لالخ نم كلذو ،نيلوانملا

.عنصلا ةلماك داوملا

 : يتآلا لودجلل اقبط هب ةطبترملا لاجآلاو جامدإلا بسنو يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل لوبقلا ددحي :٥ ةّداملا

= جامدإلا ةبسن
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نييعت
جوتنملا

قيبطتلا لاجآو جامدإلا ةبسن
دنبلا

يفيرعتلا
تاجتنملا نييعت

تاجوتنملا
 ةيلزنمورهكلا

اهعاونأ لكب

12.37

3٠.٤8

٥1.٤8

81.٤8

91.٤8

22.٤8

خــــبـط نارــــفأودـــــقاوــم بــــصاــنــموئــفادــــمودـــــــقاوـــــم
لـجارمب ةــيوــــــــناــــــــث ةروـصب ةزــهــــــــجملا اــهــــــــيـــــــــف اـــمب(
تاياوش )ةـيزكرملا ةئفدتلا يف لاــمعتسالل ةــيفاضإ

تانخسمو تاخابط ،زاغلاب خبط ةزهجأو نيناوكو
،ةــلـثامم ةــيـئاـبرـهـك رــيــغ ةــيــلزــنــم ةزــهــجأو قاــبــطأ

بلص وأ ديدح وأ بـلص دــيدح نــم ،اـهؤازجأو

دـنـبـلا يف ةـلـخادـلا كلـت ادـع ةــيزــكرملا ةــئفدــتــلــل دــقاوــم
2٠.٤8

ةحورم ىلع ةيوتحم ،ءاوهلا فييكت ةزهجأو تالآ
ةــــــبوــطرــلاو ةرارــــــحلا لــــــيدــعــت تازــيـــهجتو كرــــحمب
ةـــبوطرلا مـــيظنت نـــــكمي ال يـــــتلا تالآلا كلذ يف اــــــمب
ةدـــح ىلع اـــهيف

تالآ نـــم اــــهرــــيــــغو تادــــمــــجــــمو ”تادارــــب“ تاــــجالــــث
ريغ وأ ةيئابرهك ،ةدوربلا جاتنإ ةزهجأو تادعمو
ةزهجأو تالآ ادع ام ةـيرارح تاخضم ،ةيئابرهك
٥1.٤8 دنبلا يف ةلخادلا ءاوهلا فييكت

،ءابرهكلاب نخست تناك نإو ،رباخملا ةزهجأ ،تالآ
يف ةــلــخادــلا ىرــخألا ةزــهــجألاو نارــفألا ءاــنـــثـــتساـــب(
لثم ةرارحلا رييغتب داوملا ةجلاعمل ،)٤1.٥8 دنبلا
وأ ريطقتلا وأ صيمحتلا وأ خـــبطلا وأ نيخستلا
ميقعتلاوأ ةرتسبلا وأ ميقعتلا وأ ريطقتلا ةداعإ
وأ فــيــفــجــتــلا وأ رــيــخــبــتــلا وأ روــتساــب ةــقــيرــطــب
نــم ةزهجألا وأ تادـعملا ادــع ،دــيربتلا وأ فيثكتلا
ءاـــــمـــــلـــــل ةـــــيروـــــف تاـــــنـــــخسم ،ةــــــيــــــلزــــــنملا عاوــــــنألا

ةيئابرهك ريغ ،ةعمجم هايم تانخسمو

وأ فيظنتلا ةزهجأو تالآ ،يـناوألا لــسغل ةزـهجأو تالآ
ةزــهــجأو تالآ ،ىرــخألا ةــيــعوألا وأ يناـــنـــقـــلا فـــيـــفجت

بلعلاو ىنانقلا ىلع قصللاوأ دسلا وأ قلغلا وأ ةئبعتلل
ماكحإ ةزهجأو تالآ ،ىرخألا ةيعوألا وأ قيدانصلاو
تالآ ،ةــلــثاــمملا ةــيـــعوألاو بيـــباـــنألاو ىـــناـــنـــقـــلا قـــلـــغ
كلذ ىف امب( عئاضبلا فيلغت وأ ةئبعتلل ىرخأ ةزهجأو
تالآ ،)يرارحلا شاـمـكـنالاــب فــيــلــغــتــلا ةزــهــجأو تالآ
ةـــفاضإ عـــم ةـــيزاـــغـــلا تاـــبورشملا ةـــئبـــعـــتـــل ةزــــهــــجأو
اهيلإ تازاغلا

دنع
رودص
رتفد

طورشلا

٨٤
ارهش

6٣
ارهش

٤2
ارهش

2١
ارهش

٠٤%

٠3%

٠3%

٠6%

٠٤%

٠%٠٤8%

٠7%

٠7%

٠7%

٠6%

٠6%

٠7%

٠6%

٠6%

٠6%

٠٤%
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نييعت
جوتنملا

دنبلا
يفيرعتلا

تاجتنملا نييعت

)عبات(

تاجوتنملا
ةيئابرهكلا
ةينورتكلإلاو
ةيكالهتسالا

تادعملا
ةينورتكلإلا

مادختسالل
يبطلا

٠٥.٤8

2٥.٤8

72.٥8

82.٥8

1٤.٥8

6٠.٠9

22.٠9

فيفجتلل زاهجب ةدوزم تناك نإو سب الملا لسغ تالآ

يف ةلخادلا حاولألا ةطايخ تانيكام ادع ،ةطايخلا تالآ
اصيصخ ةممصم ةيطغأو دعاوقو ثاثأ ،٠٤.٤8 دنبلا

ةطايخلا ةنيكام ربإو ةطايخلا تالآل

سفن نمـض ةدـحتم تـناك ناو ،ةـعاذإلل لابقتـسا ةزهجأ
دحأب وأ توـصلا ةعاذإ زاهج وأ ليجست زاهجب ندبلا
تاعاسلا فانصأ

رـيــــــغ روـصلا ضرـع ةزــهــــــجأو روــــــتــــــيـــــــنوملا تاــشاش
ةزــهــجأ ،ينوــيزـــفـــلـــتـــلا لاـــبـــقـــتسالا ةزـــهـــجأب ةدوزـــم
زاــهــجــب ةدوزــم تناــك نإو ةـــيـــنوـــيزـــفـــلـــت لاـــبـــقـــتسا
ةداعإ وأ ليجست زاهج وأ يعاذإلا ثبلا لابقتسا
ةروصلا وأ توصلا جاتنإ

هــــبش ةـلــــثامم تاودأو تاروــــتـسزــــنارــــتو تاـــــيـــــئاـــــنـــــث
ةـساسح ةــلصوـــم هـــبش تاودأ ،ءاـــبرـــهـــكـــلـــل ةـــلصوـــم
ءاوس ، ةيئوضورهكلا اــيالخلا كـلذ يــف امب،ءوـضلل

تايئانث ،تاحول يف وأ تادحو يف الوأ اهعيمجت مت
ةبكرم ةيئابرهك–وزيب تارولب ،ءوضلل ةـــثعاب

اـــهـــيـــف امب ةزـهــــجأ ،يفارــــغوــــتوــــفــــلا رــــيوصتــــلا ةزــــهــــجأ
شالفلا ءوض جاتنإل ،ةضماولا بيبانألاو حيباصملا

بيبانأو حيباصملا ادع ،يفارغوتوفلا ريوصتلا يف
93.٥8 دنبلا يف ةلخادلا غـيرفتلا

مادـخـتسا ىلع دـمــتــعــت ةزــهــجأو ةــيــنــيس ةــعشأ ةزــهــجأ
تالامعتسال تناك نإو ،اماج وأ اـتيب وأ اـفلأ ةعــشأ

بطــــلــــل وأ ناــــنسألا بطـــــل وأ ةـــــيـــــحارـــــج وأ ةـــــيـــــبـــــط
ةعـــشألاب جالـعلا وأ ريوـصتلا ةزــهجأ اــهيف امب ،يرطيبلا

ةــعشألا دــيــلوــت ةزــهــجأو ةــيــنــيسلا ةــعشألا بيــباــنأو
تاـحولو يلاــعلا طغـضلا تادـلومو ىرخألا ةينيسلا

دـعاــقملاو تالواــطـــلاو تاشاشلاومكحـتـلا دـضاـنـمو
جالعلا وأ صـحفلل اـهلثامي امو

دنع
رودص
رتفد

طورشلا

٨٤
ارهش

6٣
ارهش

٤2
ارهش

2١
ارهش

٠٤%

٠3%

٠٤%

٠3%

٠2%

٠1%

٠1% 

٠7%

٠6%

٠6%

٠6%

٠٤%

٠٤%

٠6%

٠٤%

٠٥%

٠٥%

٠٤%

٠2%

٠2%

قيبطتلا لاجآو جامدإلا ةبسن
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قيقحتل يلمع يعانص جهن ينبتب جتنملا مزتلي:6 ةّداملا
ةلوانملاب ةناعتسالا وأ/و هعنصم ىوتسم ىلع يلحم جامدإ
 .ةينطولا

لودجلا يف ةنيبملا تاجوتنملا عيمجل  ةبسنلاب :7 ةّداملا
 : ةيتآلا تانوكملاو رصانعلا نإف ،هالعأ٥ ةداملا يف روكذملا

،ةيندعملا لكايهلا وأ تاماعدلاو تاراطإلل ةموتخملا ءازجألا –

تاـنوـكملا عـيـمـجـب كيــتسالــبــلا نــم ةــنوــقحـملا عـطـقــلا –
،لاكشألاو

،ىرـخألا ةـيـطاـطملا رصاــنــعــلا لــكو مــئاــعدــلاو لصاــفملا –
،ةمزحألا ءانثتساب

 ،طبرلاو عطقلا ةزهجأو لباوكلا مزح –

نارودلل رخآ زاهج لكو ةعنصملاو ةرهصنملا عطقلا –
 ،لماحـملا ءانثتساب يندعملا تيبثتلاو لقنلاو

عيمج لقنل بوبنأ يأو ةدام يأب ةعونصملا بيبانألا –
 .لئاوسلا

داوــمــلــل ةــبسنــلاــب ّالإ يليضفــتــلا ماــظــنــلا نـــم دـــيـــفـــتست ال
ةرشابم ،ايلحم ءازجألا هذه جاتنإل مدختست امدنع ،ةيلوألا

ىدل ةانتقملا وأ ،ينقتلا مييقتلا ررقم بلاط لماعتملا لبق نم
ةددحـملا جامدإلا ةبسنب ايلحم هسفنب اهعينصتب موقي لوانم
٥٥ ةداملا ماكحأب مهطاشن ددحـملا نيجتنملا نم عونلا اذهل
قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوــناـــقــلا نم
يليمكتلا ةـيـلاملا نوـناـق نــمضتملاو٠2٠2 ةنس وــينوــي٤
.ةلصلا تاذ ةيميظنتلا صوصنلاو ،٠2٠2 ةنسل

يوذ نيمدختسم جتنملا ىدل رفوتي نأ بجي:٨ ةّداملا
.لاجملا اذه يف ةيفاكلا ةينهملا ةربخلاوةبولطملا تاءافكلا

اـيـنيوـكـت اطـطـخم ذــفني نأ جـتـنـملا ىلــع نـّيعتي:٩ ةّداملا
رييـسـتلا لاــجـم يف نييلحـملا ريطأتلا يـمدـخـتـسم لـيهأــتل
ذيفنتو مكحتلا يمدختسمو جاتنإلا لحارم رييستو يعانصلا
.ةيعانصلا تاينقتلا

عارتخا ةءارب لك نإف ،ريوطتلاو ثحبلا راطإ يف :0١ ةّداملا
نإو ىتح جتنملا فرط نم ايئاهن ةانتقم وأ ايلحم ةعدوم
جامدإلا ةبسن نمض بسحت رئازجلا جراخ اجتنم نوكملا ناك
عومجم نم وأ نوكملل ةيئزجلا ةبسنلا نم%٥2 دودحبو
.عارتخالا ةءارب عوضوم تادعملا وأ ةزهجألا

يف ةدوجلا ةداهش ميدقت جتنملا ىلع نــّيعتي:١١ ةّداملا
،ةلهؤم ةئيه اهّملست ،اهب لومعملا تافصاوملا بسح رييستلا

.لالغتسالا نم ةيناثلا ةنسلا ةياهن دنع كلذو

ماظنلا نم ةديفتسملا تاجتنملا نوكت نأ بجي :2١ ةّداملا
بسح ةقباطملاب داهشإلا ىلع ةلصاح يليضفتلا يئابجلا
اهعوضخ عم ،ةقاطلا كالهتساو نمألاب ةقلعتملا تافصاوملا
ءاضتقالا دنعو،ةينطولا داهشإلا تائيه لبق نم ةبقارملل
.ةلهؤملا ةيلودلا تائيهلا ىدل

لكل عيبلا دعب ام ةمدخ نامضب جتنملا مزتلي :٣١ ةّداملا
لادـــبـــتسالاو ،عاـــجرإلا تاـــمدـــخ كلذـــك نـــمضيو هــــتاــــجــــتــــنــــم
بسح ،هـــتاـــجـــتـــنـــم ضيوـــعـــت وأ ناـــمضب اذـــكو ،حــــيــــلصتــــلاو
دـنـع نوـبزـلـل ةـحرـتـقملا تاـناـمضلاو هـب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلا
.عيبلا دقع دادعإ

،جتنملا ىلع بجي هّنإف ،طاشنلا فقوت لاح يف :٤١ ةّداملا
رايغلا عطقب ديوزتلا نامض ،لقألا ىلع تاونس )٥( سمخ ةدمل
يف هتاجتنم نامضو حالصإل ةيرورضلا ءازجألا تاعومجمو
.ةحونمملا تانامضلا دودح

طورشلا رتفد ماكحأ مارتحا جتنملا ىلع نــّيعتي :٥١ ةّداملا
مارتحا مدع يدؤيو .ةلهؤملا حلاصملا ةبقارمل عوضخلاـبواذــه
ةدافتسالا ديمجت ىلإ اذه طورشلا رتفد يف ةددحـملا تامازتلالا

تاــبوــقــعــلاــب لالــخإلا نود يليضفـــتـــلا يئاـــبجلا ماـــظـــنـــلا نـــم
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

يــف اــهيـــلـع صوــصـنملا تاــبوــقـــعــــلا ىلإ ةداـــيز :6١ ةّداملا
ةحونمملا ايازملا ليوحت ىلع بترتي ،هب لومعملا عيرشتلا

: ةيتآلا تابوقعلا قيبطت

لقت ال ةدمل يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا قيلعت –
وأ ةدروـــتــسملا كـلــت ىلــع لــقـت ال ةـــميــقبو ةدــحاو ةــنـس نــع
ليوحتب ةينعملا تارتفلا وأ ةرتفلا لالخ ايلحم ةانتقملا
،ايازملا

ةدروتسملا تايمكلل ةبسنلاب ةحونمملا ايازملا عاجرإ –
،اهتهجو نع ةلوحـملا ايلحم ةانتقملا وأ

.ةيئابجلا تافلاخملاب ةقلعتملا تابوقعلا قيبطت –

يف صنــلا اذــه قــيــبــطــتــب ةــيــنــعملا حــلاصملا راــطــخإ مـــتـــي
 .ةراجتلاو ةيلاملاب نيتفلكملا نيترازولا

موسرملا نم أزجتي ال ءزج اذه طورشلا رتفد:7١ ةّداملا
2٤٤1 ماع لوألا عيبر92يف خّرؤملا312-٠2 مقر يذيفنتلا
.قحلمك ،٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا

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

  هيلع  قدوصو ئرق
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يناثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

ينقتلا مييقتلا ررقم بلط جذومن

).٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤملا313-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا(

: ةماع تامولعم.١

............................................................................................................................................................................... : ةيمستلا –

.................................................................................................................................................................................... : زمرلا –

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

..................................................................................................................................................: ةسسؤملل ينوناقلا لكشلا –

....................................................................................................................................... : ةسسؤملل يعامتجالا رقملا ناونع –

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

.......................................................................... : ينورتكلإلا ديربلا ناونع .............................................. : تنرتنإلا عقوم –

............................................................................................................................................................ : جاتنإلا عقاوم ناونع –

.............................................................................................................................................................. : طاشنلا ةيادب خيرات –

................................................................................................................................... : ةيسيئرلا تاجتنملاو طاشنلا لاجم –

................................................................................................................................ : ينقتلا مييقتلا بلط فلم عاديإ خيرات –

....................................................................................................................................................... : فلملا عدوم ةفصو مسا –

: ينقتلا مييقتلا ررقم بلط عوضوم تاجوتنملا وأ جوتنملا.2

* عقوتملا يونسلا جاتنإلامقرلا جاتنإلل ةيونسلا ةردقلا جوتنملا نييعت

جوتنملاررقملا مقر خيراتلا

ةيراجلا ةنسلل جاتنإلا تاعقوت*

:ةقباسلا تاررقملا.٣
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: )جد نويلم : ةدحولا( جاتنإلا داتع يف رامثتسالا روطت.٤

١-سةنسلا 2-س ٣-س

غلبملا

:جاتنإلل ةلمعتسملا ةيسيئرلا ةزهجألاو تادعملا ةمئاق.٥

ةيمكلا تادعملانييعــت

: لمعلا بصانم روطت.6

١-سةنسلا ٣-س ٤-س

)أ( تاراطإلا

)ب(  مكحتلا

)ج (   ذيفنتلا

)ج+ب+أ= د (لامعلا يلامجإ

 )د /أ ( ريطأتلا ةبسن

س 2-س
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م
اعومج

ت
م

اعومج
ةيعرف ت

انوكم
ت

ا
ةلوانمل

تلا
ةيمس

يرعتلا مقر
ف

ا
ئابجل

ي

ا - ب
مل

اعومج
او ت

مل
اعوـمـج

ا ةيـعرفلا ت
 نع ةانتقمل

يرط
ا ق

او ةلوانمل
مدمل

 ةج
ا يف

وم جوتنمل
لا عوض

لط
: ب

ب جاردإ - )*(
اقاط

فم ةينف ت
ايلمعلل ةلص

لا ت
ا ةيعانص

نمل
 نم ةزج

رط
ا ف

.لوانمل

إلا -)**(
إ ةراش

ا ىل
ا ةدافتس

نلا نم لوانمل
ا ماظ

ابجل ئ
فتلا ي

يض
ا يل

مل
 قبط

إ يف
ا راط

٥٥ ةدامل
ا نوناق نم

يمكتلا ةيلامل
ل يل

.٠2٠2 ةنس

ناونعلا
قلا ددع

عط
ايلمعلا

ا ت
نمل

ةزج
)*(

م
ن نم ديفتس

ماظ
ا

 )ال وأ معن( ةلوانمل

)**(



ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر76٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمفون٥١ 32

لامعتسالا لاجمناونعلادّروملالخدملا نييعت

: ةكارشلا.٩

: كيرشلا –

: تامالعلا –

: دلبلا –

: ةكارشلا عون –

:)حيضوتلل(ىرخأ تامولعم –

:لالغتسالا لوح تامولعم.0١

جتنملا ةدحو                                                                                      يمكلا جاتنإلا –أ

: )حيضوتلل(: ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا ىدل ةلجسملا ةلمعتسملا تامالعلا –١١

: داهشإلا قئاثو ةمدختسملا تافصاوملا:سييقتلا –2١

 .)حيضوتلل(:ىرخأ تامولعم –٣١

: جوتنملا بسح جامدإلا ريوطت قافآ - ج

: ةلمعتسملا ةيلحـملا تالخدملا ردصم.٨

جوتنملا

 ةسسؤملل ةيلاملا تايطعملا مهأ –ب

جد نويلم : ةدحولا

١ -س2 -س٣ -سنييعتلا

لامعألا مقر

ةفاضملا ةميقلا

ةيلحـملا تايرتشملا ةميق

علسلا نم تادراولا ةميق

 تامدخلا نم تادراولا ةميق

ةيونسلا تارداصلا

١ -س2 -س٣ -س
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ثلاثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

ينقتلا مييقتلا ررقم جذومن

.............. يف  خّرؤم .......... مقر ررقم

: ةعانصلا ريزو نإ

ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤم313-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –
ةدافتسالل ةيلزنم ورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاـــتـــنإ ةـــطـــشــــنأل نيسرامملا نيلماعتملا لوبق تايفيكو طورش
،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم

،......................... ةسسؤم لثمم ................... فرط نم ........................ يف  عدوملا ينقتلا مييقتلا ررقم بلط ىلإ رظنلابو –

ةعانصلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم فرط نم ................... يف ةزــجنملا ةـيـنادــيـملا ةراـــيزــلا رـــيرــقــت ىلإ رـــظنلابو–
،.................................... ةيالول

ةساردب ةفلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةينقتلا ةنجللا يأر نمضتملاو ............. يف خرؤملا .............. مقر رضحـملل رظنلابو –
،ينقتلا مييقتلا تاررقم تابلط

: يت أي ام رّرقي

يراـجــتــلا لــجسلاــب ةدــيــقملا........................................................ ـب ةــنــئاــكــلا........................................................ةسسؤم نإ
 :)*( ـب قلعتملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ةلوبقم ..................يئابجلا فيرعتلا مقر......................مقر تحت

ةمئاقلا يف ةنودملا ةدروتسملا ةيلوألا داوملا ىلع قبطملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نموةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلا–1
.ررقملا اذهب ةقحلملا ةيمكلا

ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملا ىلع قبطملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا–2
.ررقملا اذهب ةقحلملا ةيمكلا ةمئاقلا يف ةنّودملاو نيلوانملا ىدل ايلحم ةانتقملا

تاعومجملا ىلع %91 يداعلا لدعملاب ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو %٥ ضفخنملا لدعملاب ةيكرمجلا قوقحلا قيبطت –3
.ررقملا اذهب ةقحلملا ةيمكلا ةمئاقلا يف ةنودملاو ةدروتسملا تانوكملاو ةيـعرفلا تاعوـمـجملاو

:ـل ةهجوم ررقملا اذه نم ةيلصأ خسن )٥( سمخ دعت

،ينعملا–1

،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ( ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا–2

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا–3

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا–٤

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ...................................... ةدمل ةيحالصلا يراس اذه ينقتلا مييقتلا ررقم

 .ررقملا اذه بجومب حونمملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا ىلإ طقف ةراشإلا )*(
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عبارلا قحلملا

ةيمكلا مئاوقلا جذومن

داريتسالا عوضوم ةيلوألا داوملل ةيمكلا ةمئاقلا - أ

................يف خرؤملا....................مقر ينقتلا مييقتلا ررقم

: ةسسؤملا

: جوتنملا

: حونمملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا

مقرلا
داريتسالل ةيمكلا

)*(
يقابلا ةيمكلا
)*( اهداريتسا

نييعتلا
ةددحـملا ةيمكلا

داريتسالل

 .كرامجلا ةرادإل صصخم ءزجلا اذه )*(
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نيلوانملا ىدل ايلحم ةانتقملا ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل ةيمكلا ةمئاقلا - ب

................يف خرؤملا....................مقر ينقتلا مييقتلا ررقم

: ةسسؤملا

: جوتنملا

: حونمملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا

ءانتقالل ةددحـملا ةيمكلانييعتلامقرلا
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داريتسالا لحم ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملل ةيمكلا ةمئاقلا - ج

................يف خرؤملا....................مقر ينقتلا مييقتلا ررقم

: ةسسؤملا

: جوتنملا

: حونمملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا

ةيقبتملا ةيمكلا)*( ةيمكلامقرلا نييعتلا
ةصخرملا ةيمكلا

داريتسالل

 .كرامجلا ةرادإل صصخم ءزجلا اذه )*(


