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دـــــــيفتسملا صــــــخشلاب فـــــيرعتلا
ايعامتجا )اه( هل  نّمؤملا
................................................................................................................................................................................: بقللا
..................................................................................................................................................................................مسالا

....................................................................................................................................................: يعامتجالا نامضلا مقر
.............................................................................................................................................................................: ناونعلا
ديفتسملا جوزلا
................................................................................................................................................................................: مسالا
................................................................................................................................................................................: بقللا

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

اـــــــــــــيعامتجا )اه( هل  نــــــــمؤملا حــــــــيرصت
: هاندأ ةفرعملا ةدايعلا ترتخا يننأ حّرصأ ،ةديسلا ،ديسلا ،هلفسأ عّقوملا انأ

.......................................................................................................................................................موي ةررقملا يتدالو
...........................................................................................................................موي ةرّرقملا يتجوزب ةصاخلا ةدالولا

عيقوتلاو خيراتلا

اهراــــــيتخا مت يتلا ةــــــــصاخلا ةيئافشتسالا ةــــــــــسسؤملاب فيرعتلا

.......................................................................................................................................................................... : ةيمستلا

..............................................................................................................................................................................:ناونعلا

...............................................................................................................................................ينوناقلا لثمملا بقلو  مسا

ةدالولا لجأ نم انتسسؤم ىوتسم ىلع...........................................................ةديسلاب لّفكتلاب مزتلأ ،هلفسأ عّقوملا انأ

.......................................................................................................................................................................موي ةررقملا

متخلاو عيقوتلاو  خيراتلا

يناثلا قحلملا

 مازــتلالا بــلـــــط ةراــمتسا
 ةدالوــــــلاب لـــــفكتلاب

.................................................................................................................................................... :يعامتجالا نامضلا ةئيه
.................................................................................................................................................................................. :ةلاكولا

١٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخّرؤم07-0٢ مقر يذيفنتموسرم
ريبادت ددــــحـــــي ،0٢0٢ ةــــنــــــس سراــــــم٤٢قـــــفاوــــــملا
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكت
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداــــمـــــلا امّيـــس ال ،روتــــسدلا ىلــــــع ءاـــــنب –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –

نوناـــق نمـــضـــتـــمـلاو٦٦٩١ ةنــــــس وــــيـــــنوــــــي8 قــــــفاوـــــملا٦8٣١
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،تابوقعلا

ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو88٩١ ةنس يفناج٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي72 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج7١ يف خّرؤمـلا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمــضــــتمـلاو١٠٠2 ةنــــــس تشـــــــغ7 قفاوـــــمـلا22٤١ ماــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت
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ىدامج72 يف خّرؤــــــمـلا8٠-٤٠ مقر نوناـــــقلا ىضتقــــمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامــج٩١ يف خّرؤــــــمــــــلا٣٠-٦٠ مــــــقر رـــــــمألا ىضتـــــقــــــمبو –
نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتــمـلاو2١٠2 ةــنـــــس رــيارـــبــــــف١2 قـــــفاوــــمـلا٣٣٤١ ماــــــع
،ةيالولاب

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلا و8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةـــنس سراــــم١2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــــــع بجر
اـنوروـــك سورـــيـــــف ءاـــــبو راـــــشــــتــــــنا نــــــــم ةـــــياــقوــلا رـيــــبادـــتب
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

: يتأي ام مسري

ريبادت ديدحتىلإ موسرمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
انوروـــك سورـــيـــف ءاـــبو راــــــشـــتـــنا نـــم ةــــياــقوــــلل ةيــلـيــمـــكــت
.هتحفاكمو )٩١ -ديفوك(

،رجحلل ةمظنأ عضو ىلإ ةيليمكتلا ريبادتلا هذه يمرت
نــيوــمتو ةيراــجتــلا ةــطــشــــــــنألا رــــيـــطأــــتو ،ةـــكرــحلا دــيــيــقــتو
نينطاومـلا ةئبعت تايفيك اذكو دعابتلا دعاوقو ،نينطاومـلا

ءاـبو راشتــنا نــم ةــياــقوــلــل ينــطوــلا دــهجلا يف مــهــتــمــهاسمل
.هتحفاكمو )٩١ -ديفوك( انوروك سوريف

اهب حرصمـلا تايدلبلا وأ /و تايالولا يف ماقي:٢  ةّداملا
سوريف ءابو ءابول رؤبك ةينطولا ةيحصلا ةطلسلا لبق نم
.يلزنمـلا رجحلا ماظن ،)٩١ -ديفوك( انوروك

ةيالولا ميلقإ يف دجاوتم صخش لك يلزنمـلا رجحلا صخي
.ةينعمـلا ةيدلبلا وأ /و

.لوألا ريزولا لبق نم رجحلا اذه ررقي

،ايئزج وأ ايلك يلزنمـلا رجحلا نوكي نأ نكمي:3  ةّداملا
ةيدلبلا وأ/و ةيالولل ةيئابولا ةيعضولا بسح ،ةددحم تارتفلو
.ةينعمـلا

صاخشألا مازلإ يف يلكلا يلزنمـلا رجحلا لثمتي:٤ ةّداملا
،ةينعمـلا ةرتفلا لالخ ،مهتماقإ نكامأ وأ مهلزانم ةرداغم مدعب
.موسرمـلا اذه يف اهيلع صوصنمـلا تالاحلا يف ادع ام

مدعب صاخشألا مازلإ يف يئزجلا يلزنملا رجحلا لثمتيو
تارتفلا وأ/و ةرتفلا لالخ مهتماقإ نكامأ وأ مهلزانم ةرداغم
.ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةررقمـلا ةينمزلا

،رجحلا تارتـف لالــــخ صاــــخشألا ةكرــــــح عنــــمت:٥ ةّداملا
،قطانمـلا هذه لخاد اذكو ةينعمـلا ةيدلبلا وأ ةيالولا وحنو نم
.موسرمـلا اذه بجومب ةددحمـلا تالاحلا يف ادع ام

ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادت مارتحا لظ يف:٦ ةّداملا
تاطلسلا اهـــتذــــخــــتا يـــتـــــلا )٩١ -ديفوك( اـــــنوروــــــك سورـــيـــف
ليبس ىلع ،لقنتلاب صاخشألل صيخرتلا نكمي ،ةيحصلا
: ةيتآلا يعاودلل ،ءانثتسالا

،اهل صخرمـلا رجاتمـلا نم نيومتلا تاجايتحا ءاضقل –

،لزنمـلا راوجب نيومتلا تاجايتحا ءاضقل –

،ةحلمـلا جالعلا تارورضل –

.هب صخرم ينهم طاشن ةسراممـل –

ةيئالولا ةنجللا فرط نم ةصخرلا ميلست تايفيك ددحت
سوريف ءابو نم ةياقولل يعاطقلا طاشنلا قيسنتب ةفلكمـلا

.هاندأ7 ةداملا يف ةروكذملا ،هتحفاكمو ،)٩١ -ديفوك( انوروك

ذاختاو ،ةذختمـلا ريبادتلا فييكتب ةنجللا هذهل صخري
قفو ،هتحفاكمو ءابولا راشتنا نم ةياقولل ةيفاضإ ريبادت
.يحصلا عضولا روطتو ةيالولا تايصوصخ

طاشنلا قيسنتب ةفلكم ةيئالو ةنجل أشنت:7 ةّداملا
،)٩١ -ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل يعاطقلا

ةيالولا يلاو اهسأري يتلا ةنجللا هذه لكشتتو .هتحفاكمو
: نم ،ايميلقإ صتخمـلا

،نمألا حلاصم يلثمم –

،ماعلا بئانلا –

،يئالولا يبعشلا سلجمـلا سيئر –

.ةيالولا رقمـل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

نمألا حلاصمو ينطولا كردلا حلاصم فلكت:٨ ةّداملا
ةيئالولا ةنجللا تارارق ذيفنتب ،ايميلقإ ةصتخمـلا ،ينطولا
سوريف ءابو نم ةياقولل يعاطقلا طاشنلا قيسنتب ةفلكمـلا

.هالعأ ةروكذمـلا ،هتحفاكمو )٩١ -ديفوك( انوروك

٠١ ةدمـل ةديلبلا ةيالو ىلع لماك رجح قبطي:٩ ةّداملا
.ديدجتلل ةلباق مايأ

.ءاضتقالا دنع ،ىرخأ تايالو ىلإ ءارجإلا اذه دتمي نأ نكمي
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ةطشنألا ةسراممـل ةيرورضلا صاخشألا تالقنتب صخري
.هاندأ١١ ةدامـلا يف اهيلع صوصنمـلا

نم يئزج رجح ،رئازجلا ةيالو ىلع قبطي:0١ ةّداملا
حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ءاسم ةعباسلا ةعاسلا
.دغلا

نأ نكميو ،ديدجتلل ةلباق مايأ٠١ ةدمـل ءارجإلا اذه قبطي
.ءاضتقالا دنع ،ىرخأ تايالو ىلإ دتمي

.)2( نيصخش نم رثكأل عمجت لك ،ةرتفلا هذه لالخ ،عنمي

يف اهيلع صوصـــنـــملا قـــلــــغـــلا تاءارــــــجإ دـــتــــمت:١١ ةّداملا
٦2 يف خرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم٥ ةدامـلا

روكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر
.ينطولا بارتلا ةفاك ىلإ ،هالعأ

،ةئزجتلاب ةراجتلا ةطشنأ عيمج قلغلا ءارجإ ينعي امك
: داومـلاب ناكسلا نيومت نمضت يتلا كلت ءانثتساب

رضخلا ،ةلاقبلا تالحم ،تانبلمـلا ،زباخمـلا( ةيئاذغلا –
،)موحللا ،هكاوفلاو

،فيظنتلاو ةنايصلا –

.ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا –

ةسراممب ةيئاذــغلا داوــــــملل نيلوــــجتــــمـلا ةــــعاــــبلل صـــــخرـــــي
دعابتلا ريبادت مارتحا عم ،ءايحألا ىلع ةبوانمـلاب مهطاشن
.موسرمـلا اذه اهيلع صني يتلا

ةانثتسمـلا ةطشنألا ىلع ءاقبإلا متي نأ بجي:٢١ ةّداملا
ىلع ،هالعأ١١ ةدامـلا يف روكذمـلا قلغلا ءارجإ قيبطت نم
 .ةينعمـلا ةرتفلا ىدم

تامدخلا نمضت يتلا طاشنلا تاعاطقو تاسسؤمـلا مزلت
،ةيمومعلا ةفاظنلا لاجم يف اميس الو ،ةيساسألا ةيمومعلا

ةيكلسلا تالصاومـلاو زاغلاو ءابرهــــكلاو ءامـــــلاب دــــيوزــــتلاو
،نيمأتلا تاكرشو كونبلاو ةيديربلا تالاكولاو ،ةيكلساللاو
 .اهتاطاشن يف ءاقبلاب

: نم ّالك طاشنلا ىلع ءاقبإلا بجاو صخي امك

،ةيبطلا تادايعلا اهيف امب ،ةحصلل ةصاخلا تاسسؤملا –
،يبطلا ريوصتلا زكارمو ليلاحتلا رباخمو

تامزلتسملاو ةينالديصلا تاجتنمـلاب ةطبترمـلا ةطشنألا –
،ةيبطلا

،ةيوقاطلا داومـلاو دوقولا عيزوت تاسسؤم –

قاوسأ اهيف امب ،ايويح اعباط يستكت يتلا ةطشنألا –
.ةلمجلا

ىلع ،دحاو رتمب ينمألا دعابتلا مارتحا ُّدعُي :3١ ةّداملا
 .مزلمـلا يئاقولا ءارجإلا ةباثمب ،نيصخش نيب ،لقألا

لك ذاختاب ،روهمجلا لبقتست ةسسؤم وأ ةرادإ لك مزلت
همارتحا ضرفو ءارجإلا اذه قيبطتل ةيرورضلا تابيترتلا

 .ةيمومعلا ةوقلاب ةناعتسالا كلذ يف امب ،لئاسولا لكب

لك ىلع ،ايرابجإ ،اذه ينمألا دعابتلا مارتحا ءارجإ قبطي
.قلغلاب ةينعملا ريغ تاطاشنلا

ىلع رهسلاب نيلهؤمـلا نييمومعلا ناوعألا عيمج مزلي امك
.دعابتلا تاءارجإب مراصلا ديقتلا ضرف

٣ ةدامـلا يف اهيلع صوصنمـلا ريبادتلا دتمت :٤١ ةّداملا
ماع بجر٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم
ةقلعتمـلا ،هالعأ روكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا١٤٤١
 .ةرجألا تارايس ىلإ ،صاخشألا لقن لئاسو طاشن قيلعتب

٦ ةدامـلا يف اهيلع صوصنمـلا ريبادتلا دتمت:٥١ ةّداملا
ماع بجر٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم
ةقلعتمـلا ،هالعأ روكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا١٤٤١
تارادإلاو تاسسؤمـلا  يمدختسم نم ،لقألا ىلع ،%٠٥ عضوب
 .صاخلاو يمومعلا يداصتقالا عاطقلا ىلإ ،ةيمومعلا

ةلمتحمـلا رارــضألا ضيوــــــعــــت تايـــــفيـــــك ددــــحت:٦١ ةّداملا
.صاخ صن بجومب ،ةيئاقولا ريبادتلا نع ةمجانلا

يتلا ةيئازــجلا تاعباتـــمـــــــلاــــب ساــــســــمــــــلا نود:7١ ةّداملا
اذه ماـــكــــحأل فلاـــخـــم لـــــك ضرـــــعتــــي ،نوناــــــقلا اهيــــلـــــع صنــــي
يئاهنلاو يروفلا بحسلل ةيرادإلا تابوقعلا ىلإ ،موسرمـلا
.طاشنلا ةسراممب ةصاخلا ةينوناقلا تادنسلل

ةياقولاو دعابتلا دعاوقو رجحلا ريبادت كهتني صخش لك
صوصنمـلا تابوقعلا ةلئاط تحت عقي ،موسرمـلا اذه ماكحأو
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

ىوتسمـلا ىلع ةينعمـلا تاطلسلا ىلع بجي:٨١ ةّداملا
دراوـــــمـلا عـــيـــمــــج ءاصـــــحإــــب موــــقـــــت نأ ،يلحمـلاو يزـــــكرـــــمـلا
اهتئبعت نّيعتي يتلا ةصاخلاو ةيمومعلا ةيدامـلاو ةيرشبلا

.ءابولل يدصتلل ةظحل يأ يف

،اهب ةناعتسالل دادعتسا ىلع دراومـلا هذه نوكت نأ بجي
.اهنع ربعمـلا تايجاحلا بسح ،لجع ىلع

ةدئافل مئاوق حتفــب ةـــيــــمومــــعلا ةحــــصلا تاســــسؤـــــم مزلــــت
،مهسفنأ ليجست يف نوبغري نيذلا نينسحمـلا وأ نيعوطتمـلا

،يبط هبشو يبط مدختسم لكو صاوخلا ءابطألا كلذ يف امب
سوريف ءابو روطت ةـهـــجاوـــم لــــجأ نــــم ،ايـــموـــي اـــهنـــيـــيــــحتو
.)٩١ -ديفوك( انوروك

دوهج معدل يتأت يتلا ةيعوطتلا لامعألا مظنت:٩١ ةّداملا
ةروكذمـلا ةيئالولا ةنجللا لبق نم رطؤتو ةيمومعلا تاطلسلا

.هالعأ7 ةدامـلا يف

ةّيمسّرلا ةدـيرــجلا يف موــــسرــــملا اذــــــه رــــشنـــــي:0٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤2قفاوملا١٤٤١ماعبجر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2ةنس

دارج زيزعلا دبع


