
ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢ سيمخلا ٦٧ ددعلا

م٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا - 673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٦٧٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ 26

 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 1٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نم ةياقولاب قلعتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،ممتملا ،هتحفاكمو داسفلا

 ٠3٤1 ماع رفص 92 يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو
 ٥3٤1 ماع رفص 72 يف خرؤملا 8٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 31٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا
،٤1٠2 ةنسل

 لاوــش 21 يـف خرؤــملا 7٠-٠2 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضـتـقــمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 1٤٤1 ماع
،هنم ٠6 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسإلاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـنـس وــيـنوـــي ٠3 قـــفاوـملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 183-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ٥2٤1 ماع لاوش ٥1
،ممتملاو لدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق ددحي

 82 يف خرؤملا 8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 62٤1 ماع لاوش
 تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك
،ممتملاو لدعملا ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو

 يف خرؤملا 891-6٠ مقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو –
 يذلا 6٠٠2 ةنس ويام 13 قفاوملا 72٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤
 ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
،ممتملاو لدعملا ،ةئيبلا

 يف خرؤملا ٤٤1-7٠ مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ويام 91 قفاوملا 82٤1 ماع ىلوألا ىدامج 2
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

 يف خرؤملا 181-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 9٠٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71
 ةـــــيــــــلوألا داوملا دارــــــيــــــتسا ةــــــطشنأ ةسرامم طورش ددــــــحــــــي
 ةيراجتلا تاكرشلا فرط نم ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
،لدعملا ،بناجأ نومهاسملا وأ ءاكرشلا اهيف نوكي يتلا

 يف خرؤملا 3٥1-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥1٠2 ةنس وينوي 61 قفاوملا 63٤1 ماع نابعش 82
 لئاسوب متت نأ بجي يتلا عفدلا تايلمع ىلع قبطملا دحلا
،ةيلاملاو ةيكنبلا تاونقلا قيرط نع ةيباتكلا عفدلا

 يناثلا عيبر ٢٢ يف خّرؤم ٤٨٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع

 .تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناـــتداــملا اــمــيـس ال روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ٥931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –

 ،يندملا نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ٥931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ناـبــعـش 62 يف خرؤــملا 7٠-97 مــقر نوــناــقــلا ىــضــتـقـمبو –
 نوناق نمضتملاو 9791 ةنس وـيـلوــي 12 قــفاوملا 9931 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

 ماع رفص 32 يف خرؤملا 22-69 مقر رمألا ىضتقمبو–
 عيرشتلا ةفلاخمب قلعتملاو 6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1
 ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا

 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا ٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس تشغ 91 قفاوملا 22٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

 ناضمر 72 يف خرؤــملا 91-1٠ مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
 رييستب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس ربمسيد 21 قفاوملا 22٤1 ماع
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

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

 ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا ٠1-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيامحب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا ٤2٤1 ماع
،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

 ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٥2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

 ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا ٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،سييقتلاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٥2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا ٥2٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم



٦٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢
27م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١

 ةصصخم كرحم تاذ ةصاخ ةبكرم : ةيحايس ةبكرم
 ءانثتساب ،قئاسلا مهيف نمب لقأ وأ صاخشأ )9( ةعست لقنل
 قوف وأ جلثلا قوف لقنتلل اصيصخ ةممصملا تابكرملا
 .ةهباشملا تابكرملاو فلوغلا بعالم تايضرأ

 كرحم تاذ ةصاخ ةبكرم : ةفيفخ ةيعفن تابكرم 
 ةــــلوــمـحلا عـــم يلاــمـجإ نزو تاذ عــئاـضـبلا لـــقـنــل ةـصـصـخـم
 ةبرعو ةريغص لقن ةبرعو لقن ةبرع : نط ٥.3 زواجتي ال
.بآ كيب

 )٠1( ةرشع لقنل تابكرمو ،تارارج : ةيعانص تابكرم
 لـــقـــنـــل تاـــبـــكرـــمو ،قـــئاسلا مـــهـــيـــف نمب ،رـــثــــكأ وأ صاــــخشأ
 .تاروطقملا فصنو تاروطقملاو ،عئاضبلا

 وأ رجل ةصصخم تالجعلاب كرحم تاذ تابكرم : رارج
 لكلو عاونألا لك نم ،ةلومح وأ ةبكرم ،ىرخأ تالآ عفد
 تارارــج ،ةــيــباــغ تارارــج ،ةــيــحالــف تارارــج( تالاــمــعـــتسالا

 .)خلإ...ةفارجلا تارارجلا ،ةيمومعلا لاغشألا تارارج ،قيرط

 مهيف نمب رثكأ وأ صاخشأ )٠١( ةرشع لقن تابكرم
 ،ةنيدملا لخاد لقن ةلفاح ،ةنيدملا جراخ لقن ةلفاح : قئاسلا
 .سيبوريجو سيبيلورت

 لقنل ةصصخم كرحم تاذ ةبكرم : عئاضبلا لقنل ةبكرم
 .عاونألا لك نم ةريغص ةنحاشو ةنحاش : عئاضبلا عاونأ لك

 ةيتاذ ريغ تابكرم : تاروطقم فصنو تاروطقم
 ،عــئاضبــلا لــقــنــل ةصصخــم رــثــكأ وأ نيتــلـــجـــع تاذ ،ةـــكرحلا

 زواجتي يتلاو ،كرحم تاذ ةبكرم ةطساوب رجتل ةممصم
 .نط ٥.3 ةلومحلا عم يلامجإلا اهنزو

 وأ ثالث وأ نيتلجعب كرحم تاذ ةبكرم : ةيران ةجارد
 ةــجارد ،رــتوــكس ،ةــيــكــيسالــك ةــيراـــن ةـــجارد : تالـجـع عــبرأ

 .يئابرهك كرحمب ةزهجملا كلت ءانثتساب ،تالجعلا ةيعابر

 ءاضعأ ةعومجم : قحاولو ةيعرف ةعومجمو ةعومجم
.ةبكرملا ةعانص يف ةلمعتسم قحاولو عطقو

 تاعومجملا ددـــع ساـــسأ ىلــع بـســحـتو : جاــمدإلا ةــبـسن
 يف ةجمدملاو ايلحم ةجتنملا قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو

.ةبكرملا ةعانص

.يرئازجلا نوناقلل عضاخ تابكرم عّنصم : عّنصم

 وأ ةمالع زوحي تابكرم عّنصم : ةمالعلا كلام عّنصملا
 .تامالع

 يف خرؤملا ٤32-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1
 ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

 يف خرؤملا ٥٠-81 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس رياني ٥1 قفاوملا 93٤1 ماع يناثلا عيبر 72
،اهتسرامم تايفيكو تابكرملا ةقباطم ةبقارم ميظنت ددحي

 يف خرؤملا 622-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس تشغ 91 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92
،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي

 يف خرؤملا 113-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمفون ٥1 قفاوملا 2٤٤1 ماع لوألا عيبر 92
 ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب قلعتملاو
 مت يتلاو ةدوتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا
،مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا فرط نم ًايلحم اهؤانتقا

 يف خرؤملا 393-٠2 مقر يذيفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 يف خرؤملا ٤٤2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ويام 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاّوش 91

،علسلا عيب دعب ام ةمدخ ميدقت تايفيكو طورش

 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8  قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت ريياعم
،مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

فيراعتو عوضوم

 نم ٥2و ٤2 نيــتداــملا ماــكحأل اـــقـيـبـطـت : ىلوألا ةّداملا
 ٥2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠–٤٠ مقر نوناقلا
 ةسرامم طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا
 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا

.تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ديدحت

 : يــــــتأـــــــي اـــمب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي : ٢ ةّداملا

 كرحمب ةدوزم ريغ وأ ةدوزم يرب لقن ةليسو لك : ةبكرم
 قـيرــطــلا ىلع رــيست ،يئاــبرــهــكــلا كرحـملا اـهــيــف امب ،عــفدــلــل
 تاـبـكرـم ،ةـيـحاـيس تاـبــكرــم : ّرجت وأ ةصاخلا اــهـــلـــئاسوـــب
 .ةيران تاجارد ،ةيعانص تابكرم ،ةفيفخ ةيعفن



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٦٧٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ 28

 زاــجـنإ لــبـق ،بـتـتـكملا رــمـثـتـسـملا عــضـخـي : ٦ ةّداملا
 مايقلاب هل حمست ةقبسم ةصخر ىلع لوصحلل ،هرامثتسا

 ،لاوحألا نم لاح يأب ،ربتعت الو ،هعورشم زاجنإ تاءارجإب
.تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل ةصخر

 ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي نأ بجي : ٧ ةّداملا
 : يتأي امم ،ةقبسملا ةصخرلا

 زارطل ةددحـملا ةقبسملا ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط –
 ،جتنتس يتلا تابكرملا

 ةقيثو نمضتملاو موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفد –
 فرــط نــم نـــيرــشؤــملاو نيـيـضـمملاو نيــخرؤــملاو دــهـعـتلا
،”هيلع قدوصو ئرق “ ةرابع لمحيو بتتكملا رمثتسملا

 صخشلا رـــيسملا فرـــط نـــم دـــعـــم ةـــهازـــنــــلاــــب حــــيرصت –
،موسرملا اذهب يناثلا قحلملاب قفرملا جذومنلل اقبط يعيبطلا

 زمر زاربإ عم ،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن – 
،تابكرملا عينصت طاشن

،يئابجلا فيرعتلا مقر –

 ،ينورتكلإلا يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

 ،ءاضتقالا دنع ،ةكارشلا قافتا وأ قافتالا لوكوتورب ميدقت –
 رامثتسالا نأ نيّبي ،هاندأ 8 ةداملا يف حضّوم هاوتحم يذلا
 رــمــثــتسم نيب ةــيــعاــنص ةــكارش راـــطإ يف جردـــنـــي عـــقوـــتملا

،تامالعلا وأ ةمالعلا كلام يبنجأ عّنصمو يرئازج

 : يتأي ام نيبت عورشملل ةيداصتقا – ةينقت ةسارد –

 ةيلاملاو ةينقتلا بناوجلاب قلعتتو ،عورشملا ةسارد • 
 تاونس )3( ثالث ىدم ىلع ةيمقرلا تاريدقتلا عم ةيراجتلاو
،لالغتسالا نم ةيلام

 عوــضوــم ،ةيـسـيـئرـلا تآــشـنملاو تازــيـهـجتلا ةـمــئاـق •
،فنص لك بسح اهثادحإ بجاولا لغشلا بصانمو ،رامثتسالا

 نضتحت نأ عمزي يتلا ةيدعاقلا تآشنملا عقومو ميظنت •
،طاشنلا

 بسح ،ةعقّوتملا )رامثتسالا غلابم( رامثتسالا تايوتسم •
  ،ةــلــحرــم لــك

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

 ةيعرفلا تاعومجملاو ةيسيئرلا تاعومجملا ةمئاق • 
 ّعنصتس يتلا كلتو ايجيردت اهداريتسا متيس يتلا قحاوللاو
.ايلحم

.اهجاتنإ متيس يتلا تامالعلا وأ ةمالعلا ددحت ةقيثو –

 اهيلع صوصنملا ةنجّلل ةينقتلا ةنامألا ىدل فلملا عدوي
.عاديإلا لصو ميلست لباقم ،هاندأ 82 ةداملا يف

  يناثلا لصفلا
ةماعلا طورشلاو قيبطتلا لاجم

تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل 

 بسح ،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم عضخت : ٣ ةّداملا
 باتتكالاو موسرملا اذه ماكحأ مارتحال ،هالعأ 2 ةداملا موهفم

.موسرملا اذهب لوألا قحلملاب قفرملا طورشلا رتفد يف

 يف اهــيـلـع صوـصـنملا طورـــشـلا ىلإ ةــفاــضإلاب : ٤ ةّداملا
 ةيحايسلا تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم ،هالعأ 3 ةداملا

 يكـلاـم نيعـنصمـلـل ةـحوـتـفـم ةـفـيـفخلا ةـيــعــفــنــلا تاــبــكرملاو
 قيرط نع ،ةكارشب وأ مهدرفمب نيطشانلا ،تابكرملا تامالع
.يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةكرش ءاشنإ

 ةيحايسلا تابكرملا عيّنصت طاشن ةسراممل طرتشي
 بيـجـتسي راـمـثـتسا زاـجـنإ ،ةـفـيـفخلا ةـيـعــفــنــلا تاــبــكرملاو

 عيرشتلا يف ةددحـملا ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت ريياعمل
  .رامثتسالاب نيقلعتملا ميظنتلاو

 ةيحايسلا تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل طرتشي امك
 نمضتملا ةبغرلا ءادبإ بلط ميدقت ةفيفخلا ةيعفنلا تابكرملاو
 ةينطولا ةيجيتارتسالا يف تامالعلا كلام عّنصملا طارخنإ
 ام ،صوصخلا ىلع نمضتيو ،تابكرملا ةعانصب ةقلعتملا

 :  يتأي

،هب مايقلا عمزملا رامثتسالا غلبم –

 ،ايلحم عّنصتس يتلا تابكرملا عاونأ –

 يف ةددحـملا جامدإلا بسن غولبل عّنصملا ةيجيتارتسا –
 ،موسرملا اذه

 ،نييلحـملا نيلوانملا دامتعاو معدل ّعنصملا ةيجيتارتسا –

 تاعومجملا ديروتب صاخ تاونسلا ددعتم جمانربلا –
 ،قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو

 ،عّنصملا لبق نم ةأشنملا لمعلا بصانم روطت –

.تابكرملا ريدصت قاطن –

 ةصخرــلا بلـــط فـــلمب اـــقـــفرـــم ةـــبـــغرـــلا ءادـــبإ بلـــط عدوـــي
.هاندأ 7 ةداملا يف هيلع صوصنملا ةقبسملا

 تابـكرــملا عـيـنـصت طاـــشـن ةــسراــمـمل طرــتـشـي : ٥ ةّداملا
 داـــمــــتــــعالا ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا ،قيقحتب مازتلالا
 ،ايند جامدإ ةبسن ،هاــــــندأ 11 ةداـــــملا يف هيــــــــلـــع صوــــصنـــملا

 : يتأي امك روـــطـــتت

،%٠1 :  ةيناثلا ةنسلا ةياهن دنع –

،%٠2 :  ةثلاثلا ةنسلا ةياهن دنع –

.%٠3 : ةسماخلا ةنسلا ةياهن دنع–

 يرازو رارق بجومب جامدإلا بسن باسح تايفيك ددحت
.ةراجتلاو ةيلاملاو ةعانصلاب نيفلكملا ءارزولا نيب كرتشم



٦٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢
29م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١

 هذـــه ةــيـحالــص ةدـــم ددــحـت.عاديإلا لصو ميلست خيرات نم
 ةــلــباــق ،ارـــهش )٤2( نــــــــــــــــــيرشعو ةــعـبرأــب ةــقـبـسملا ةــصـخرــلا
.رربم بلط ىلع ءانب ارهش )21( رشع ينثاب ديدمتلل

 توبث ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ةنياعم ةلاح يف
 ىغلت ،ارهش نيرشعلاو ةعبرألا لالخ رامثتسا يأ زاجنإ مدع
.ةقبسملا ةصخرلا

 غــّلــبــيو يأرــلا اذــه رــيرــبـــت بجـــي ،يبـــلسلا درـــلا ةـــلاـــح يف
 ةنجّلل ةينــــقــــــتلا ةــــناــــــمألا لبــق نم ينعـملا  / بلــطلا بحاـــصل
 ةددحـملا لاجآلا سفن لالخ ،هاندأ 82 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 .ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

 نأً اررضتــم هسفــن رــبــتــعــي يذــلا بلــطــلا بحاصل نـــكـــمـــي
 62 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل نعطب مدقتي
 خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ لالخ ،هاندأ
.يبلسلا يأرلا غيلبت

 نيرشعلا لالخ ينعملا ىلع درلا نعطلا ةنجل ىلع بجي
 بحاص نم مدقملا نعطلا مالتسا خيرات يلت يتلا اموي )٠2(
.بلطلا

 عينصت طاشنل ةيلعـفلا ةــــسراـــمــملل طرـــتــــشي : ١١ ةّداملا
 .دامتعالا ىلع لوصحلا تابكرملا

 دامتعالا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي نأ بجي 
 : نم

،دامتعالا ىلع لوصحلا بلط – 

 تازيهجتلاو تآـــشـنملا دوـــجو تـبـثت يـتـلا قــئاــثوــلا –
،تابكرملا عينصتل ةيرورضلا

 يبنجألا ّعنصملاو يرئازجلا رمثتسملا نيب ةكارشلا دقع –
،ءاضتقالا دنع ،تامالعلا وأ ةمالعلا كلام

.ةقبسملا ةصخرلا نم ةخسن –

 اهيلع صوصنملا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىدل فلملا عدوي
.عاديإ لصو ميلست لباقم ،هاندأ 82 ةداملا يف

 لبــق نـــم داــــمـــتـــعالا بلــــط فــــلــم ةـــسارد لـــــبـــق : ٢١ ةّداملا
 صوصنملا لاجآلا لالخ ،هاندأ 32 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا

 ةلهؤملا حلاصملا موقت ،موسرملا اذه نم 31 ةداملا يف اهيلع
 نم ةيناديم شيتفت تارايزب ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل
 دادعإو ،ةدوجوملا تازيهجتلاو تآشنملا نم ققحتلا لجأ
 عقاوملا نع ،مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،لصفم يفصو ريرقت
.دامتعالا بلط فلم نم اءزج نوكيو ،تازيهجتلاو تآشنملاو

 ،اموي )٠3( نيثالث لالخ لمتحم ظفحت لك غّلبُي نأ بجي 
 ةـيـنـقـتــلا ةــناــمألا فرــط نــم ،فــلملا عادــيإ خــيراــت نــم ءادــتــبا
 يف هكرادت نم نكمتي ىتح بتتكملا رمثتسملا ىلإ ةنجلل
.تاظفحتلا مالتسا خيرات نم اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ

 قافتا وأ قافتالا لوكوتورب حضوي نأ بجي : ٨ ةّداملا
  : يتأي ام ،هالعأ 7 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 –
 ،فارطألا نم فرط

 ،رامثتسالا ليومت ططخم –

 يف ةددحـملا لحارملا بــــسح ،ةعقوتــــملا جاـــمدإلا ةــــبـــــسن –
 ،هالعأ ٥ ةداملا

 يلامجإلا اهجاتنإ ماجحأو اهجذامنو تابكرملا زارط –
،ايونس

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

 ،عنصملل ةيدعاقلا تازيهجتلاو ةيساسألا لكايهلا زاجنإ •

 لاــمــعــتسالا عـــم تاـــجوـــتـــنملا فـــيـــيـــكـــت ىلع ةدـــعاسملا •
،صاخلا

،نيمدختسملا ليهأتل ررــقملا ينقتلا نيوكتلا ططخم •

 صـخــــــي اـمـيــــــف يلــحــملا رــيـطأــتـلاو نـــيوــكــتـــــــلا طـــطـخـم •
،جاتنإلا لحارم رييستو يعانصلا تنمجانملا

 نأ بجي ،ةكرشلا يمدختسم ليهأتو نيوكت ططخم •
 ةمالعلا كلام عناصلا سيياقمو ريياعم بسح ذفنيو ددّحي
،تامالعلا وأ

 ةداملا يف هيلع صوصنم وه ام بسح جامدإلا تاريدقت •
.هالعأ ٥

 ،هالعأ 7 ةداملا يف ةروكذملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب : ٩ ةّداملا
 ةــقــبسملا ةصخرــلا ىلع لوصحــلـــل فـــلملا نوـــكـــتـــي نأ بجـــي
 عينصت طاشن ةسراممل نيبتتكملا نيرمثتسملل ةبسنلاب
 : نم ،ةفيفخلا ةيعفنلاو ةيحايسلا تابكرملا

،هالعأ ٤ ةداملا يف روكذملا ةبغرلا ءادبإ بلط –

 ةلاكولا فرط نم ةمّلسملا رامثتسالا ليجست ةداهش –
 ةديدجلا عيراشملل  ةبسنلاب رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا
،ةدوجوملا تارامثتسالل ةلمتحـملا ةعسوتلا وأ

 ةيحايسلا تابكرملا تامالع وأ ةمالع ةيكلم تابثإ –
.ةصاخلا ةيعفنلاو

 رـــيزولا فرــــط نـــم ةقبـــســملا ةـــصـــخرلا مّلـــــست : ٠١ ةّداملا
 ةروكذملا ةنجللا نم قباطم يأر ىلع ءانب ةعانصلاب فلكملا

 ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف ،هاندأ 32 ةداملا يف



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٦٧٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ 30

 تاـعوـمـجملا كيــكــفــت ةــجرد مارــتــحا عّنصملا ىلع نيعـــتــــي
 ةقاطبلا يف اهليصفت مت امك قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو
 .ةداملا هذه نم 2 ةرقفلا يف ةروكذملا

ثلاثلا لصفلا

 عينصت طاشن ىلع قبطملا يليضفتلا ماظنلا
هحنم تايفيكو تابكرملا

 7٠–٠2 مقر نوناقلا نم ٠6 ةداملا ماكحأل اقبط : ٧١ ةّداملا
 ٠2٠2 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 1٤٤1 ماع لاوش 21 يف خرؤملا

 دـيـفـتسي ٠2٠2 ةـنسل يليـمـكــتــلا ةــيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو
 قبطملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم تابكرملا وعّنصم
 تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملا ىلع
 ةلمعتسملا ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا قحاوللاو ةيعرفلا

.تابكرملا عينصت يف
 يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم تابكرملا عّنصم ديفتسي

 وأ ةدروـــتــســملا ةـــيلوألا داوـــملل ةبـــســـنلاب هيلـــع صوـــصــــنملا
 نيلواـنملا ىدـل ةاـنـتـقملا تاـنوـكملا اذـكو اـيـلــحــم ةاــنــتــقملا
 ةنس لكل اهدادعإ متي ةيمك ةمئاق ساسأ ىلع ،نييلحـملا

 يذـلا ينـقـتـلا مـيـيـقـتـلا ررـقـم نـم أزـجـتـي ال ءزــجــك ،ةــيــئاــبــج
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا همّلسي

 يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم تابكرملا عّنصم ديفتسي
 ،قـحاوـلـلاو ةـيـعرــفــلا تاــعوــمــجملاو تاــعوــمــجملا دارــيــتسال

 ةددحملاو % ٠1 ـب ردقت جامدالا نم ايند ةبسن قيقحت ةطيرش
 ةقفرم ةيمك ةمئاق ساسأ ىلع ،موسرملا اذه نم ٥ ةداملا يف
.هالعأ ةرقفلا يف روكذملا ينقتلا مييقتلا ررقمب

 ،ينقتلا مييقتلا ررقم ىلع لوصحلل طرتشي : ٨١ ةّداملا
 اذـهـب عـبارــلا قــحــلملاــب قــفرملا جذوــمــنــلا بسح بلــط ميدــقــت
 جامدإلا بسن تبثت يتلا قئاثولا عيمجب ابوحصم ،موسرملا
.ةققحـملا

 ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىدل ةيتوبثلا قئاثولاو بلطلا عدوي
.عاديإ لصو ميلست لباقم ،هاندأ 82 ةداملا يف ةروكذملا

 ينقتلا مييقتلا ررقم بلط فلم ةسارد لبق : ٩١ ةّداملا
 لاجآلا لالخ ،هاندأ 32 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا لبق نم
 ةلهؤملا حلاصملا موقت ،هاندأ ٠2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 جاتنإلا عقومل ةيناديم تارايزب ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل
 دنع ،نيلوانملاب ةصاخلا جاتنإلا عقاومو عّنصملاب صاخلا
.ءاضتقالا

 ةققحـملا جامدإلا ةبسن ّنيبت ريراقتب تارايزلا هذه جوتتو
 خيرات نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،اهباسح ةقيرطو
.هالعأ 81 ةداملا يف روكذملا عاديإلا لصو ميّلست

.ينقتلا مييقتلا ررقم بلط فلمب ريراقتلا هذه قفرتو
 ،ةــعاــنصلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل ةـــلـــهؤملا حـــلاصملا نـــكـــمـــي

 ةينقتلا ةقفارملا راطإ يف ،ةلهؤم تائيه وأ ءاربخب ةناعتسالا
.اهل ةلكوملا ماهملاب مايقلاب اهل حمست يتلا

 مّلسي ،هالعأ 21 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود : ٣١ ةّداملا
 ،موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملاب قفرملا جذومنلل اقفو دامتعالا

 قباطم يأر ىلع ءانب ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لبق نم
 ىدعتي ال لجأ يف ،هاندأ 32 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا نم
 خيرات نم وأ فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث
.ءاضتقالا دنع ،تاظفحتلا عفر

 ةهجوم ةيلصأ خسن )٠1( رشع يف دامتعالا دعي : ٤١ ةّداملا
 : نم لكل

 ،رمألاب ينعملا –
 ،لوألا ريزولل ةلهؤملا حلاصملا –
،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا –
،)كرامجلل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا –
،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا –
،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا –
،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –
،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا –
،ليغشتلاب ةفلكملا ةرازولا–
.ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا –
 يف ةروكذملا ةنجللا هردصت يبلس يأر لك : ٥١ ةّداملا

 غـــّلـــبـــيو ،اـــنوـــناـــق اررـــبـــم نوـــكــــي نأ بجــــي ،هاــــندأ 32 ةداملا
 مارتحا عم ةنجلل ةينقتلا ةنامألا لبق نم بتتكملا رمثتسملل
.موسرملا اذه نم 31 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا

 اررضتم هسفن ربتعي يذلا بتتكملا رمثتسملا نكمي
 يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل نعط ميدقت يف قحلا
 نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ لالخ ،هاندأ 62 ةداملا

.يبلسلا يأرلا غيلبت خيرات
 يتلا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ درلا نعطلا ةنجل ىلع بجي

 رـــمـــثــتسملا لبـــق نم مدـــقملا نعـــطلا مالتـــــسا خـــيراـــت يلت
.بتتكملا

 اذه نم 71و ٥ نيتداملا ماكحأب لالخإلا نود : ٦١ ةّداملا
 تاعومجملاو تاعومجملا ءانتقا عّنصملا نكمي ،موسرملا
 راطإ يف لصفنم لكـــشب وأ تاـــعوـــمــجمب قـــحاوللاو ةيــــعرــــفلا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ماعلا نوناقلا

 تاعومجملا ءانتقا لبق عّنصملا ىلع نيعتي ،هنأ ريغ
 ددحت ةيونس ةقاطب دادعإ ،قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو
 ةيعرفـلا تاـعوـمـجملاو تاـعوـمـجـمـلـل ةـلـماـكـلا ةـمـئاـقـلا اـهـيـف
 اهيلع قداصي ،اهجاتنإ عمزملا ةبكرملا جذومن بسح ،قحاوللاو
.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا لبق نم رشؤتو

 تاعومجملل ةلماكلا ةمئاقلا اهيف ددحت يتلا ةقاطبلا ّغلبتو
 يف ددحـملا جدومنلا بسح قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو
 حلاصملا فرط نم موسرملا اذهب قفرملا سداسلا قحلملا
.ةيكرمجلا حلاصملا ىلإ ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةلهؤملا
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 : يتأي امب ةنجللا فلكت : ٤٢ ةّداملا
 ةقلعتملا نيرمثتسملا تابلط يف قباطملا يأرلا ءادبإ –

،ةقبسملا ةصخرلاب
 ةقلعتملا نيرمثتسملا تابلط يف قباطملا يأرلا ءادبإ –

 ،تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل دامتعالا ىلع لوصحلاب
 تاررقمل نيعّنصملا تابلط يف قباطملا يأرلا ءادبإ –

 .ينقتلا مييقتلا
 تائيه وأ ءاربخب ةناعـتــسالا ةـــنـــجّللا نـــكـــمــــي : ٥٢ ةّداملا

 مايقلاب اهل حمسي يذلا ةينقتلا ةقفارملا راطإ يف ،ةلهؤم
.اهيلإ ةلكوملا ماهملاب

 .اهريس ددحي يذلا يلخادلا اهماظن ةنجللا ددحت
 سيئر وأ لوألا ريزولا ىدل نــعط ةنـــجل أشـــنت : ٦٢  ةّداملا

 : نم لكشتت ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا
،اسيئر ،لوألا ريزولا نع لثمم –
 ،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخدلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع
،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،اوضع ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
 ،اوضع ،مجانملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
.اوضع ،ليغشتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
 ةرادإلا يف ريدم ةبتر مهل نيذلا ،نعطلا ةنجل ءاضعأ نّيعي

 ةيوضعل لوألا ريزولا نم ررقم بجومب ،لقألا ىلع ،ةيزكرملا
 ىلع ءانب ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق  تاونس )3( ثالث اهتدم
.ةينعملا تاعاطقلا ءارزو حارتقا

 .اهريس ددحي يذلا يلخادلا اهماظن نعطلا ةنجل دعت
 قباطم يأر ءادبإو ةساردب نعطلا ةنجل فلكت : ٧٢ ةّداملا
 ةسراممل نيبتتكملا نيرمثتسملا لبق نم ةعدوملا نوعطلا يف

 نيذلا تابكرملا يعنصم لبق نم وأ تابكرملا عينصت طاشن
 يليضفتلا يئاـبـــجلا ماـــظـــنلا نم ةدافـــــتـــسالل بلـــطب اوــــمدـــــقت
.موسرملا اذه نم 71 ةداملا يف هيلع صوصنملا

 يف ةعدوملا نوعطلا يف اقباطم ايأر نعطلا ةنجل يدبت
.نعطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نوثالث اهاصقأ ةدم

 ةــعانــصلاب ةفلـــكـــملا ةرازوـــــلا حــــلاــصم ىلوــــتــــت : ٨٢ ةّداملا
.نعطلا ةنجللو ةنجّلل ةينقتلا ةنامألا

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب لالخإلا نود : ٩٢ ةّداملا
 تامازتلالابو موسرملا اذه ماكحأب لالخإ لك نإف ،لاجملا اذه يف

 ىلإ غلبيو ةلهؤملا حلاصملا هنياعت طورشلا رتفد يف ةدراولا
 هذـهـل ةـلـهؤملا حــلاصملا موــقــتو ةــعاــنصلاــب ةــفـــلـــكملا ةرازوـــلا
 لجأ نم رّصقملا تابكرملا ّعنصمل راذعإ هيجوتب ةرازولا

 نم ءادتبا ،اموي )٠9(نيعست لجأ لالخ هتيعضو ةيوست
.راذعإلا غيلبت خيرات

 ريزولا لبق نم يـنـقـتلا مـيـيـقـتلا ررــقــم مــلـسـي : ٠٢ ةّداملا
 سماخلا قحلملاب قفرملا جذومنلا بسح ةعانصلاب فلكملا

 قفو ديدجتلل ةلباق  ةيئابج ةنس لك نع ،موسرملا اذهب
 يف ةروكذملا ةنجّلل قباطم يأر ىلع ءانب ،لاكشألا سفن
 ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف ،هاندأ 32 ةداملا

 .ينقتلا مييقتلا ررقم بلط عاديإ خيرات نم
 خسن )7( عبس يف يـنقـتـلا ميـيـقـتلا ررــقـم ّدــعـي : ١٢ ةّداملا

 : نم لكل ةهجوم ةيلصأ
 ،رمألاب ينعملا –
 ،لوألا ريزولا حلاصم –
،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا ةحلصملا –
 كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملاــب فــلــكملا ةرازولا –

 ،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو
،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا  –
.ليغشتلاب ةفلكملا ةرازولا–
 مييقتلا ررقم ىلع لوصحلل يبلس يأر لك  : ٢٢ ةّداملا

 بجي ،هاندأ 32 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا نع رداصلا ينقتلا
 ةـناـمألا لـبـق نــم عــّنصمــلــل غــّلــبــيو اــنوــناــق اررــبــم نوــكــي نأ
 ٠2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا لالخ ةنجلل ةينقتلا

.موسرملا اذه نم
 نعطب مدقتي نأ اررضتم هسفن ربتعي يذلا عّنصملا نكمي

 لالخ ،هاندأ 62 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل
.يبلسلا يأرلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ

 اموي )٠3( نيثالثلا لالخ درلا نعطلا ةنجل ىلع بجيو
.عّنصملا نم مدقملا نعطلا مالتسا خيرات يلت يتلا

عبارلا لصفلا
طاشنلا ةعباتمو ةبقارم

 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا حلاصم ىدل أشنت : ٣٢ ةّداملا
 نم لكشتتو ،”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ةينقت ةنجل
  : اهركذ يتآلا تاعاطقلا يلثمم

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –
 تاـــــعاـــمــجلاو ةيلـــخادلاب فلــــكملا ريزولا نع )1( لــــثــــمم –

،اوضع ،ةيلحـملا
،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –
 ،اوضع ،مجانملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –
،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –
.اوضع ،ليغشتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –
 تاعاطق نع نيلثمم اهلاغشأ يف كرشت نأ ةنجّللا نكمي

  .اهتكراشم يف ةرورض ىرت تائيه وأ ىرخأ ةيرازو
 مهل نيذلا ،ةنجللا ءاضعأ ةعانصلاب فلكملا ريزولا نّيعي

 ،رارق بجومب ،لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةبتر
 )3( ثالث ةدمل ،مهنوعبتي نيذلا ءارزولا حارتقا ىلع ءانب

 .ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس
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لوألا قحلملا

طورشب قلعتي طورش رتفد

تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو 

 طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي : ىلوألا ةّداملا
 بتتكملا رمثتسملا اهيف بتتكي نأ بجي يتلا تايفيكلاو
.تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل بلطلا مدقم

 مارتحا لظ يف تابكرملا عينصت طاشن سرامي : ٢ ةّداملا
 قلعتي اميف اميس ال ،ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا

 نمألاو كلهتسملا ةيامحو ةيراجتلا تاسرامملاو ةسفانملاب
.ةئيبلاو نيمأتلاو لمعلاو ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلاو

لوألا لصفلا

تانامضلاو تامازتلالاو تادهعتلا

 ريياعمل ةجتنملا تابكرملا بيجتست نأ بجي : ٣ ةّداملا
 ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةئيبلا ةيامحو نمألا
.امهب لومعملا

 ةزهجألاب ةجــتــنملا تاـــبــكرـــملا دوزــــت نأ بـــجـــي : ٤ ةّداملا
 ةمالـــسلا لاـــجم يف ةيـــنـــقـــتـلا تاـــفــصاوـــملل بـــيـــجتـــست يـــتلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

 ةنومضم لوألا بيكرتلا عطق نوكت نأ بجي : ٥ ةّداملا
 .نيدمتعملا هيدّروم لبق نم وأ تامالعلا كلام ّعنصملا لبق نم

 تاعومجملاو تاعومجملا عينصت يف بيع ةنياعم ةلاح يف
 عـم اـهـتـقـباـطـم مدـع وأ اـيـلـحـم ةاـنــتــقملا قــحاوــلــلاو ةــيــعرــفــلا
 بجي هنإف ،لاجملا اذه يف ةبولطملا ةينقتلا تافصاوملا
 هيدروم وأ ةمالعلا كلام عــّـنـصملا قـــتاــع ىلــع اــهـلادـبـتسا
.نيدمتعملا

 ىلع عيب ةداعإ ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،نكمي ال : ٦ ةّداملا
 ةدروتسملا قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملا ،اهتلاح
.لوألا بيكرتلل ةهجوملا

 تابكرملاو ةيحايسلا تابكرملا ّعنصم ىلع بجي : ٧ ةّداملا
 دـنـع تاـبـكرملا رـيدصت تاـيـلـمـعـب ماـيـقـلا ةـفـيـفخلا ةــيــعــفــنــلا
 ،دامتعالا ىلع لوصحلا خيرات نم ةسماخلا ةنسلا ءاهتنا

 صوصنملا ةبغرلا ءادبإ بلط يف ةدراولا تادهعتلل اقبط
 خّرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٤ ةداملا يف هيلع

 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف
.تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا

 مزاوللاو رايغلا عطق ريفوت نامضب ّعنصملا مزتلي : ٨ ةّداملا
.عيزوتلل هتكبش ىوتسم ىلع

 نأ ّعنصملا ىلع نيعـــتـــي ،طاشنـــلا نـــع فـــقوـــتـــلا ةـــلاــــح يفو
 مزاوللاو رايغلا عطق ريفوت ،عيزوتلل هتكبش لالخ نم ،نمضي
 ّعنصملا لبق نم ةدمتعم ،اهل ةلداعملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا

.تاونس )٥( سمخ نع لقت ال ةدم لالخ ،ةمالعلا كلام

 صوصنملا جاـــمدإلا بـــســن قـــيـــقـــحت مدـــــع ةـــلاـــــح يف : ٠٣ ةّداملا
 ايفاضإ الجأ ّعنصملا حنمي ،موسرملا اذه نم ٥ ةداملا يف اهيلع
 نـــم %٥2 ةـــبسن ضيـــفـــخـــت عـــم ارـــهش )21( رشع اــنـــثا هـــتدـــم
 ٤ ةداملا يف روكذــملا ديروـــتلل تاوـــنــــسلا ددعــتــملا جــــمانرـــبلا

 ىقبتملا دروتسملا هنوزخم نم صيلقتلاب ،موسرملا اذه نم
 .بكرملا ريغ

 ءاهتنا دعب ،ةعقوتملا جامدإلا ةبسن عّنصملا ققحي مل اذإ
 ىلإ هب صاخلا ديروتلا جمانرب ديمجت متي ،يفاضإلا لجألا

.هذه يداملا جامدإلا ةبسن قيقحت ةياغ

 ةيلاملاب نيتفلكملا نيترازولا حلاصم مالعإ متي : ١٣ ةّداملا
 ةرازوـلـل ةـيـنـعملا حـلاصملا فرـط نـم ،ماـظـتــناــب ،ةراــجــتــلاو
 نيتداملا ذيفنت راطإ يف ةذختملا ريبادتلاب ،ةعانصلاب ةفلكملا

.هالعأ ٠3و 92

 ةيضرأ ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت : ٢٣ ةّداملا
 اذه ةعباتمو رييست نامض ىلع لمعت اينيب ةلصّتم ةيمقر
 .ماظنلا

 كرتشم رارق بجومب ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
 .نيينعملا ءارزولا نيب

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

 اقفو ادامتعا  نيزئاحلا نيلماعتملا ىلع بجي : ٣٣ ةّداملا
 اذه ماكحأل لاثتمالا ،ةلصلا تاذ ةقباسلا ةيميظنتلا ماكحألل
.هب قحلملا طورشلا رتفد باتتكاو موسرملا

 نيلماعتملا ىلع موــسرملا اذه ماكحأ قبطت ال : ٤٣ ةّداملا
 تاــسسؤملا اــهيف كرتشت يتلا تاــبكرملا عينصت لاـــجم يف

 عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
.يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا

 بجومب ،ةجاحلا دنع ،موسرملا اذه ماكحأ حضوت : ٥٣ ةّداملا
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق

 622-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت : ٦٣ ةّداملا
 ٠2٠2 ةنس تشغ 91  قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92 يف خرؤملا
.تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا

 ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذــــه رـشــني : ٧٣ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
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 اقبط جامدإ ةبسن قيقحت عّنصملا ىلع بجي : ٤١ ةّداملا
 22 يف خرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٥ ةداملل
 يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر
.تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي

 تاعوـمــجــملا ضــيوــــعت مدـــعب عّنـــصـــملا مزـــتلـــي : ٥١ ةّداملا
 جامدإ عوضوم تناك يتلا قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو
 اهيلع صوصنملا جامدإلا ةبسن يف اهباستحا مت يتلاو يلحم

 يف خّرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٥ ةداملا يف
 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22
 ،عــيــنصتــلا طاشن ةسرامم تاــيـــفـــيـــكو طورش ددـــحــــي يذــــلا

.ايلحم ةجتنم ريغ قحاولو ةيعرف تاعومجمو تاعومجمب

 ةفّلكملا ةرازولل ايونس مدقي نأب عّنصملا مزلي : ٦١ ةّداملا
.ةققحـملا جامدإلا ةبسن نع ةربخ ريرقت ةعانصلاب

 طورشلل ةـــــعجارم لك مارـــــتحاب عنــــــصملا مزلي : ٧١ ةّداملا
.تابكرملا عينصت طاشن ةسراممب ةطبترملا ةيميظــنتلا

 تاعومجملاو تاعومجملاب دوزتلا نكمي ال : ٨١ ةّداملا
 ايلحم اهجامدإ متي مل يتلا ةدروتسملا قحاوللاو ةيعرفلا

.نيدمتعملا هيدروم وأ ةمالعلا كلام عّنصملا ىدل الإ دعب

 طورشلا رتفد ماكحأ مارتحا ّعنصملا ىلع نيعتي : ٩١ ةّداملا
.هذيفنتب ةينعملا ةلهؤملا حلاصملا ةباقرل عوضخلاو ،اذه

 ثلاثلا لصفلا

طاشنلا ةبقارم

 ةبقارملا تارايز لك ليهستب عّنصملا مزلي : ٠٢ ةّداملا
 يف اهفرصت تحت عضيو ،ةلهؤملا حلاصملا اهب موقت يتلا
.ةيرورضلا ةتبثملا قئاثولاو تامولعملا لك ،بسانملا تقولا

 ةبتتكملا تادهعتلا عيمج مارتحاب ّعنصملا مزلي : ١٢ ةّداملا
 عيبر 22 يف خّرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب

 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا
 يف اذكو ،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش
.اذه طورشلا رتفد

 حلاصملا لبق نم عّنصملا ىلإ راذعإ هيجوت ةلاح يفو
 ددحم وه امك ،اهفرط نم ةنياعملا تافلاخملا نع ةلهؤملا

 هنإف ،هالعأ روكذملا يذيفنتلا موسرملا نم 92 ةداملا يف
 )٠9( نيعست لجأ لالخ هتيعضو ةيوست عّنصملا ىلع نيعتي
.راذعإلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي

 يف اهيلع صوصنملا ريبادتلل تافلاخملا هذه عضختو
.ءاضتقالا دنع ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

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

هيلع قدوصو ئرق

 حلاصل ،هباسح ىلع ،عّنصملا نّمؤي نأ بجي : ٩ ةّداملا
 يف هيلع صوصنم وه امك ،ةمّلسملا ةبكرملا نامض نوبزلا
.هب لومعملا ميظنتلا

 نـــم ةـــمـــّلسملا ةـــبــــكرملا نــــمضي نأ عّنصملا ىلع بجــــــــيو
.ةيفخلا وأ/و ةرهاظلا بويعلاو عينصتلا بويع

 دوــجو ةــلاــح يف ةداــعإ تالــمــحــب ماــيــقــلاـــب عّنصملا مزـلــيو
 وأ جذومن ىلع فشتكت يتلا ةمالسلاو ميمصتلا يف بويع
.تابكرملا نم ةصح

 ثحبلل ةدحو ىلع رفوتي نأب عّنصملا مزلي : ٠١ ةّداملا
 جاتنإلا جهانم نيسحتل اميس ال ةصصخم راكتبالاو ريوطتلاو
.يجولونكتلا ليوحتلاو ةفرعملاو

 يف اهيلع صوصنملا تادهعتلا ىلإ ةفاضإلاب : ١١ ةّداملا
 ةيعفنلاو ةيحايسلا تابكرملا عّنصم ىلع بجي ،لصفلا اذه
 : يتأي ام ةفيفخلا

 صوصنملا ةبــغرلا ءادبإ بلط يف ةدراوـلا تادهعتلا مارتحا –
 خرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٤ ةداملا يف هيلع

 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف
 عــيــنــصت طاـــشــن ةــسراـــمم تايــــفـــيكو طورــــش ددــــــحي يذلا
،تابكرملا

 اـقـبـط تاـبـكرملا عـيـنصتــل يعاــنص راــمــثــتساــب ماــيــقــلا –
 ّعنصملا لبق نم ةزجنملا تارامثتسالل ةينقتلا تافصاوملل
،اهل ةلثامملا هعيراشم يف ةمالعلا كلام

 ءاهــتنا دـــنع ءالــطلاو ميـــحلــتلاو ةبلوـــقلل ةدـــحو ءاـــــشنإ –
 ءوجللا وأ دامتعالا ىلع لوصحلا خيرات نم )3( ةثلاثلا ةنسلا

،تايلمعلا هتاهب مايقلل ةيلحـملا ةلوانملل ،ءاضتقالا دنع
 ،ايلحم ةجتنملا لكايهلا نم اقالطنا تابكرملا عينصت –

،دامتعالا ىلع لوصحلا خيرات نم )3( ةثلاثلا  ةنسلا ةياهن يف
 ةفيفخلا ةيعفنلا ةبكرملل ،لقألا ىلع ،دحاو جذومن جاردإ –

،ايلحم ةجتنملا تابكرملل هتليكشت يف
،لازايد كرحمب ةزهجملا ةيحايسلا تابكرملا جاتنإ مدع –
 ةبكرمل ،لقألا ىلع ،ادحاو اجذومن هتليكشت يف جاردإ –

 ىلع هلوصح خيرات نم ةسماخلا ةنسلا نم ءادتبا ،ةيئابرهك
.دامتعالا

يناثلا لصفلا
جامدإلا

 يلمع يعانص جهن يّنبتب عّنصملا مزتلي : ٢١ ةّداملا
 ةناعتسالا وأ/و هعنصم ىوتسم ىلع يلحم جامدإ قيقحتل
.ةينطولا ةلوانملاب

 هيزهجمو هيلوانم دينجت عنّصملا ىلع نيعتي : ٣١ ةّداملا
 يف تارامثتسا زاجنإل رئازجلا يف نيطوتلا دصق ،بناجألا

 قـحاوـلو ةـيـعرـفـلا تاـعوـمـجملاو تاـعوــمــجملا جاــتــنإ لاــجــم
.تابكرملا
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 ...................................................................................)بقللاو مسالا( .......................................................: هلفسأ عقوملا انأ

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

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

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

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

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

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



 : حرصأ

 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلاب ملع ىلع يننأ –

.تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل ةبولطملا طورشلا ةعيــــبطب ملــــــع ىلع يننأ –



 : دهشأ 

  ،ةحيحص تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل دامتعالا بلطو ةقبسملا ةصخرلا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا لك نأب –

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

.تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش عيمجب ملع ىلع يننأ –



 : مزتلأ 

 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلاب – 

 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا جامدإلا بسن قيقحتب –
،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1

 بلط فلم يف ةدراولا تامولعملل ليدعت لكب ةددحـملا لاجآلا يف ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا مالعإب – 
.يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالاو تابكرملا عينصت ةسراممل دامتعالا

 .هذه دهعتلا ةقاطب لوخملا لثمملا عقوي ،كلذل اتابثإو



.............. يف..........ـب رّرح

 عيقوتلا

)انوناق لّوخملا عّقوملا ةفص (
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يناثلا قحلملا

 ةهازنلاب حيرصتلا



 ةسرامم دامتعا ةبلاط ةسسؤملا لثمم ةفص هل يذلا عّقوملا دايدزا ناكمو خيرات ،ةيسنجلا ،بقللا ،مسالا ،هلفسأ عّقوملا انأ
: تابكرملا عينصت طاشن

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

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

: فرصتملا

   هباسحلو همساب –  

  )ةكرشلا ةيمست( اهلثمي يتلا ةكرشلا باسحلو مساب – 

 : يئابجلا فــيرــعــتــلا مــقرو ينورــتــكــلإلا دــيرــبــلاو سكاــفــلا مــقرو فــتاــهــلا مــقرو ناوــنــعــلا 

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

: ةكرشلل ةينوناقلا ةعيبطلا

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

:  حرصأ 

 ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نيلثمم وأ يمدختسم نم وأ يئاكرش نم دحأ الو ،ايصخش انأ نكأ مل ينأب –  
نييمومع ناوعأ ةوشر ةلواحم وأ ةوشرلا

 وأ ةوشرلا ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نيلثمم وأ يمدختسم نم وأ يئاكرش نم دحأو ايصخش انأ تنك –
 نييمومع ناوعأ ةوشر ةلواحم

 )ءاضتقالا دنع ،مكحلا نم ةخسن قفرأو ذختملا رارقلاو ،تاعباتملا هذه ةعيبط حّضو(

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

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

 نود ،لكشي ،دامتعالا حنم ءارجإ دعب وأ ءانثأ وأ لبق ،داسف وأ زايحنال ةقباطم ةلدأ فاشتكا نأ ملع ىلع ينأ حرصأ –
 يف ينعملا ليجستو حونمملا دامتعالا بحس اميسال ،يعدر ريبدت يأ ذاختال ايفاك اببس ،ةيئاضقلا تاعباتملاب ساسملا

.تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل دامتعالا بلطل حشرتلل نيعونمملا نييداصتقالا نيلماعتملا ةمئاق

: مزتلأ

،هيلع ينوناقلا لوصحلا أدبم باسح ىلع يبلط ةجلاعم ليضفت وأ ليهست فدهب ةروانم وأ فرصت يأ ىلإ ءوجللا مدعب –

 ريغ وأ ةرشابم ةفصب ،صيصخت وأ حنمب يمومع نوعل دعو ميدقت ىلإ يمرت تاروانم وأ لاعفأ يأ ىلإ ءوجللا مدعب –
،دامتعالا بلط ةبسانمب ،هتعيبط تناك امهم ازايتما وأ ةأفاكم ،رخآ نايك وأ صخشل وأ هسفنل امإ ،ةرشابم

  .اهب صخرملا عيبلا ةكبش نع ةعّنصملا تابكرملا ليوحت ىلإ يدؤت ةبراضملل ةروانم لك ةحفاكمب –

 تابوقعلا قيبطتل ضرعتلا ةلئاط تحت ةقباطمو ةحيحص ،تامازتلالاو تاحيرصتلاو ةمدقملا تامولعملا نأ دهشأ
   .ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8  يف خرؤملا 6٥1-66 مقر رمألا نم 612 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

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

بتتكملا ءاضمإ

)بتتكملا متخو يضمملا ةفص ،مسا(
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ثلاثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو

                   /             : مقر دامتعا ررقم
،ةعانصلا ريزو ّنإ

 تايحالص ددحي يذلا ..........  ةنس...............  قفاوملا ....... ماع................ يف خرؤملا ........ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –
،ةعانصلا ريزو

 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش

 ......................... هتفصب ،......................... دّيسلا فرط نم ............................................... خيراتب مدقملا بلطلل ارظنو –
،...................................يئابجلا فيرعتلا مقر ......................... مقر يراجتلا لجسلا ..................... ةعقاولا .................... ةكرشلا

 ةداملا يف ةروكذملا ةكرتشملا ةينقتلا ةنجلل.................................................... يف خرؤملا................... مقر يأرلل رظنلابو –
 طاشن ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 32
.تابكرملا عينصت

 : يتأي ام ررقي

................... ةينيتاللا فرحألابو ...................ــب ةنئاكلا ............. ’...................‘ ةاّمسملا ةكرشلا حلاصل حنمي : ىلوألا ةّداملا

.................................................... فنص........................................ تامالع نم .تابكرملا عينصت طاشن ةسراممل دامتعالا

: ىلإ هجوت ةيلصأ خسن )٠1( رشع يف ررقملا اذه ررح : ٢ ةّداملا
 ،ينعملا –
 ،لوألا ريزولل ةلهؤملا حلاصملا –
،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا –
،)كرامجلل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب ةفلكملا ةرازو –
،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا –
،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا –
،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –
،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا –
،ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا –
.ليغشتلاب ةفلكملا ةرازولا –

 ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا قيبطتو لاثتمالاب دامتعالا اذــــه نـــم ةدــيـفـتـسملا ةـــكرشــــلا مزــتـلـت : ٣ ةّداملا
.تابكرملا عينصت طاشنب ةقلعتملا كلت اميس ال

.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،دامتعالا اذه لوعفم يرسي : ٤ ةّداملا

يف رئازجلاب رّرح
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عبارلا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا 

 ةعانصلا ةرازو

ينقتلا مييقتلا ررقم بلط

 : ةماع تامولعم –١

 : ةيمستلا –

: مقر يراجتلا لجس –

: مقر دامتعالا  –

 : زمرلا –

 : يئابجلا فيرعتلا مقر –

 : ينوناقلا لكشلا –

 : رقملا ناونع –

................... ينورتكلإلا عقوملا ..................... ينورتكلإلا ديربلا ............................... : سكافلا........................  : فتاهلا

 : جاتنإلا نكامأ /ناكم

 : لالغتسالا يف لوخدلا خيرات

.......................................................................... ةكارشلا عون ............................... دلبلا .................................. : كيرشلا –

 : تابكرملا ةلئاع وأ عون وأ طاشنلا لاجم –٢

 : فلملا عاديإ خيرات –٣

 : فلملا عضاو ةفصو مسا – ٤

 : ينقتلا يأرلا بلط عوضوم تابكرملا /ةبكرملا –٥

جاتنإلل ةيونسلا ةردقلاةبكرملا عونيعرفلا يفيرعتلا دنبلا

 : ةقباسلا ينقتلا مييقتلا تاررقم – ٦

حونمملا ماظنلاخيراتلامقرلا ةبكرملا عون
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N - ١...............ةنسلا ...............٣ - N

 : )جد نويلملاب( طاشنلا  عورف بسح  جاتنإلا داتع صخي اميف رامثتسالا روطت – ٧

٢ - N

 : جاتنإلل ةيساسألا تازيهجتلا ةحئال – ٨

ةيمكلاتازيهجتلا نييعت

 : لمعلا بصانم روطت – ٩

Nةنسلا ٢ - N١ - N

)أ( تاراطإلا

)ب(مكحتلا

)ج( ذيفنتلا

)ج+ب+أ( –د نيمئادلا لامعلا يلامجإ

 ريطأتلا ةبسن

  ىنتقتس يتلا قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملا ةمئاق – ٠١

ةيمكلا /داوملا ددع )دروتسملا / يلحـملا( نيومتلا درومجتنملا نييعت

 اميف ةسسؤملا ةيجتارتسا ضرع : )هلوانملا قيرط نع وأ هسفن عّنصملا لبق نم ةجتنملا عطقلا( جامدإلا – ١١
................................................................................................................................................................ جامدإلا ريوطت صخي

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

N

*بولطملا يئابجلا ماظنلا

 مقرلا
نييعت لوانملا

 طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأ ىلإ عوجرلا )*(

.تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو

 نم ةعنصملا ةعطقلا

اهسفن ةسسؤملا فرط

ةانتقملا عطقلا
 نييلحـملا نيلوانملا ىدل 

 ةزجنملا تايلمعلا
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٣ - N٢ - N

 : )ريناندلا فالآ( لالغتسالل ةيسيئرلا ةيلاملا رصانعلا – ٢١

.......................................ىرخأ ليصافت – ٣١

N ةنسلا



لامعألا مقر



ةفاضملا ةميقلا



 ماخلا لالغتسالا ضئاف



يفاصلا جتانلا



 ةيلحـملا تايرتشملا ةميق



تادراولا ةميق



تارداصلا ةميق

١ - N
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سماخلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو

ينقتلا  مييقتلا ررقم



يف خرؤملا  ...........  مقر  ررقم

،ةعاـنصـلا رـيزو ّنإ

 ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 1٤٤1 ماع لاوش 21 يف خرؤملا 7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمب –
،هنم٠6 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

 ددحي يذلا22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،هنم 71 ةداملا اميس ال ،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش

 يف خّرؤملا تابكرــملا عيـــنــصت طاـــشــن ةــسراــمم تايفـــيكو طورش ددــــحي يذلا طورــــشلا رـــتــــفد يف باــتـــتكالل ارــــظنو –
.................../................../.......................................،

 ةداملا يف ةروكذملا ةكرتشملا ةينقتلا ةنجلل.................................................... يف خرؤملا................... مقر يأرلل رظنلابو –
 طاشن ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 21 يف خرؤملا ٤83-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 32
.تابكرملا عينصت

    : يتأي ام ررــقي 

    .............................ـب ةنئاكلا ............................... يئابجلا فيرعتلا مقر تحت ةلجسملا ..................................: ةكرش ّنإ
    ...................................................................................... ةيالو

 ايلحم ةانتقملا تانوكملاو ةدروتسملا ةيلوألا داوملاءانتقال ،قبطملا يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ةلهؤم 
.ررقملا اذهب ةقحلملا ةيمكلا ةمئاقلا يف ةنيبملا ةدروتسملا قحاوللا و ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو

: ىلإ هجوت ةيلصأ خسن )7( عبس يف ررقملا اذه  دعي

 ،ينعملا  –

،لوألا ريزولا حلاصم  –

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

 ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا–

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا  –

،ليغشتلاب ةفلكملا ةرازولا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةينعملا حلاصملا –

................................................. ىلإ .................................................... نم ءادتبا ينقتلا مييقتلا ررقم ةيحالص يرست 
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 يف خّرؤم           مقر ينقتلا  مييقتلا ررقم قحلم

 نم ةدافتسالل ةلباقلا قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملاو تانوكملاو ةيلوألا داوملل ةيمكلا ةمئاقلا
يليضفتلا يئابجلا ماظنلا

: عّنصملا مسا

: يراجتلا لجسلا مقر

: مقر دامتعا

: يئابجلا فيرعتلا مقر

: رقملا ناونع

............................................. فنص............................................. ةمالع

ةيمكلا / داوملا ددعتاجوتنملا نييعتمقر
نيومتلا ردصم

)داريتسا / يلحم(

 يئابجلا ماظنلا
 حونمملا يليضفتلا
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سداسلا قحلملا
ماعلا نوناقلا راطإ يف اهداريتسا عمزملا قحاوللاو ةيعرفلا تاعومجملاو تاعومجملل ةلماكلا ةمئاقلا

 ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢ يف خّرؤملا ٤٨٣-٢٢ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٦١ ةداملا(
)تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا

: عّنصملا مسا
: يراجتلا لجسلا مقر
: مقر دامتعا

: يئابجلا فيرعتلا مقر
: رقملا ناونع

............................................. فنص............................................. ةمالع

ةيمكلا / داوملا ددعتاجوتنملا نييعتمقر


